
Sondaj CSCI 

Septembrie 2012 

Date culese de Operations Research 



Metodologia cercetării 

Sondajul a fost realizat prin metoda CATI.  

 

Datele au fost culese în perioada 25 august - 5 
septembrie 2012, fiind realizate 1100 de interviuri la 
nivel naţional. 

 

Eşantionul este de tip multistadial cluster, cu selecţia 
probabilistică a persoanelor. Marja de eroare tolerată 
este de ±3%, la un nivel de probabilitate de 95%. 
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Credibilitate politicieni 

13% 

22% 

24% 

27% 

46% 

50% 

56% 

Elena Udrea 

Traian Băsescu 

Vasile Blaga 

M.R. Ungureanu 

Crin Antonescu 

Victor Ponta 

Sorin Oprescu 

Încredere multă şi foarte multă 
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Intenţie de vot partide 

2% 

2% 

4% 

11% 

19% 

62% 

2% 

2% 

4% 

11% 

18% 

63% 

Altii 

PRM 

UDMR 

PP-DD 

PDL 

USL 

MOBILIZATI 

ESANTION 
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Evaluare guverne 

16% 

25% 

33% 

40% 

42% 

Emil Boc 

Mihai Razvan Ungureanu 

Adrian Nastase 

Calin Popescu Tariceanu 

Victor Ponta 

Va rog sa evaluati, cu note de la 1 la 10, prestatiile 
guvernelor conduse de:  

(note 8-10) 
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Interpretare rezultat referendum 

4% 

34% 

62% 

NS/NR 

Traian Băsescu ar trebui să 
rămână în funcţie, pentru că şi 
cei care nu s-au prezentat la 

urne l-au susţinut de fapt pentru 
a-şi păstra fotoliul de preşedinte 

Traian Băsescu ar trebui să 
demisioneze din funcţie, pentru 
că împotriva sa au votat peste 

7,4 milioane alegători 

În spaţiul public au fost vehiculate mai multe 
interpretări ale rezultatului referendumului pentru 

demiterea preşedintelui. Dumneavoastră de care din 
aceste două opinii vă simţiţi mai apropiat? 

Am auzit 
92% 

Nu am 
auzit 
8% 

NS/NR 
0% 

Aţi auzit de decizia CCR prin care 
rezultatul referendumului pentru 

demiterea peşedintelui a fost invalidat 
pentru că la urne nu s-au prezentat mai 

mult de jumtate plus unu din cei 
prezenţi pe listele electorale 

permanente? 
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Ce populaţie cu drept de vot există în 
România? 

15% 

56% 

29% 

NS/NR 

În România sunt mai degraba 
15 milioane de alegători 

În România sunt mai 
degraba peste 18 milioane 

de alegători 

După părerea dumneavoastră, în România se 
află peste 18 milioane de alegători – aşa cum 

reieşea din listele electorale publicate de MAI, 
sau sunt aproximativ 15 milioane de alegători – 

dacă se ţine cont şi de cei care sunt plecaţi în 
străinătate? 

Cu foarte 
mare 

atenţie 
32% 

Cu destul 
de mare 
atenţie 

29% 

Cu 
puţină 
atenţie 

23% 

Deloc 
16% 

Aţi urmărit dezbaterile cu privire la 
numărul real de alegători care se află în 

România? 
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Băsescu şi fotoliul de preşedinte 

6% 

20% 

16% 

58% 

NS/NR 

Traian Basescu doreste respectarea 
rezultatului referendumului 

Traian Basescu vrea sa echilibreze 
influenta si puterea USL 

Traian Basescu se agata de scaun si de 
putere 

Cand auziti ca Traian Basescu se va intoarce la Cotroceni 
si isi va duce mandatul pana la final va ganditi la (alegeti 

cea mai apropiata varianta): 
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Băsescu continuă scandalul sau nu? 

Cei care spun 
că preşedintele 
Băsescu se va 

lupta în 
continuare cu 

USL 
60% 

Cei care susţin că 
şeful statului nu 
va mai provoca 
conflicte cu USL 

34% 

NS/NR 
6% 

Unii spun că Traian Băsescu se va lupta în continuare cu 
USL, alţii susţin că preşedintele va avea un comportament 

mai liniştit. Dumneavoastră cine credeţi că are dreptate mai 
degrabă? 
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