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Ce? Populatia adulta, neinstitutionalizata a Romaniei, folosind

metoda CATI . Intrebari legate de notorietate si incredere,

intentia de vot, subiecte actuale

Esantion 1100 interviuri. Esantion multistadial cluster, cu selectia

probabilistica a persoanelor. Esantionul a fost validat pe baza

datelor INSSE 2009 si recensamantul populatiei 2002. Eroare

tolerata 3.1%,la un nivel de probabilitate de 95%.

Unde? National

Cand? 6-7 septembrie 2013

Metodologie si esantion
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Doua treimi din romani doresc investitii care  creeaza locuri

de munca in minerit

Daca ar fi sa alegeti intre urmatoarele tipuri de investitii, dvs personal ce ati alege? 

(% total esantion)

12

21

67

NS/NR

investitii in protejarea mediului, chiar daca asta nu creeaza
crestere economica

Investitii pentru crearea de locuri de munca in minerit, chiar daca
apar proteste ecologice
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Peste doua treimi din romani doresc investitii pentru noi

exploatari de gaze si petrol

Daca ar fi sa alegeti intre urmatoarele tipuri de investitii, dvs personal ce ati alege? 

(% total esantion)

10

21

69

NS/NR

Investitii pentru protejarea mediului, chiar daca asta inseamna
costuri mai mari la gaze si combustibil

Investitii pentru exploatarea de noi zacaminte de petrol si gaze,
chiar daca apar riscuri de mediu
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Tema economica ramane prioritara pentru mai mult de 

jumatate dintre romani

Dintre urmatoarele tipuri de investitii, dvs personal le-ati alege…. 

(% total esantion)

1

12

15

21

51

NS/NR

…pe cele care asigura un mediu sanatos si curat 

...pe cele care ajuta indirect mediul privat sa se dezvolte si sa
aduca mai multe taxe la buget

…pe cele care aduc mai multi bani la bugetul de stat, pentru alte 
proiecte in educatie sau sanatate 

..pe cele care creeaza mai multe locuri de munca, indiferent de
domeniul de activitate



Patru din cinci romani sunt deacord cu dezbaterea in 

parlament a deciziei privind proiectul Rosia Montana

79

9

13

De acord

Impotriva

Ns/nr

6

Decizia privind privind proiectul Rosia Montana va fi luata in parlament, prin

dezbatere publica. Dvs personal sunteti deacord sau importriva acestei modalitati de 

decizie ? 

(% total esantion)


