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Metodologia cercetării 

Sondajul a fost realizat prin metoda CATI.  

 

Datele au fost culese în perioada 16-19 mai 2013, fiind 
realizate 1040 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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Notorietate conflict USL 

Am auzit, 55% Nu am auzit, 
35% 

NS/NR, 10% 

Ati auzit de perspectiva ruperii USL din cauza conflictului generat de 
Sorin Rosca Stanescu? 
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Opinii conflict USL (1) 

Am o parere 
buna, 22% 

Am o parere 
proasta, 70% 

NS/NR, 8% 

Ce parere aveti despre atacurile lui Sorin Rosca Stanescu la adresa 
primului ministru? 

Baza: 55% din esantion , cei 
care au auzit de conflict 
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Opinii conflict USL (2) 

Am o parere 
buna, 62% 

Am o parere 
proasta, 29% 

NS/NR, 9% 

Ce parere aveti despre propunerea ca Sorin Rosca Stanescu sa fie 
exclus din PNL ca urmare a atacurilor lansate de acesta? 

Baza: 55% din esantion , cei 
care au auzit de conflict 
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Opinii conflict USL (3) 

Am o parere 
buna, 21% 

Am o parere 
proasta, 65% 

NS/NR, 
14% 

Ce parere aveti despre posibila rupere a USL ca urmare a coflictului 
declansat de atacurile lui Sorin Rosca Stanescu? 

Baza: 55% din esantion , cei 
care au auzit de conflict 
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Opinii conflict USL (4) 

Membrii USL 
trebuie sa asigure 

liniste si 
solidaritate la 

guvernare, 
pastrand criticile 
doar in interiorul 

USL, 64% 

Membrii USL 
trebuie sa fie 

liberi sa critice 
guvernul oricand 

doresc, 29% 

NS/NR, 5% 

Care din urmatoarele propozitii se apropie mai mult de ceea ce 
credeti dumneavoastra? 
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Opinii conflict USL (5) 

USL va rezista cel 
putin pana la 

alegerile 
prezidentiale din 

2014, 55% 

USL se va 
destrama inainte 

de alegerile 
prezidentiale din 

2014, 34% 

NS/NR, 
11% 

Credeti ca USL va rezista in aceasta forma pana la alegerile 
prezidentiale din 2014, sau se va destrama inainte de 2014? 
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Castigatori in urma conflictului 

13% 

19% 

23% 

45% 

NS/NR 

PNL 

Traian Basescu 

PSD 

Cine credeti ca va iesi intarit in urma conflictului din 
interiorul USL? 

9 


