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Cercetare realizată în perioada  29.05.2012 –  03.06.2012 



  METODOLOGIE  
 
• Volumul eşantionului:  
1000 persoane  adulte de 18 ani şi peste. 
• Tipul eşantionului: 
Probabilist, stratificat. 
• Eşantionare: 
Selecţie probabilistă a punctelor de eşantionare şi a persoanelor. Selecţia gospodăriilor s-a făcut dupa 
metoda “random-route”, iar cea a persoanelor, după regula “persoana din gospodărie care şi-a serbat 
prima ziua de naştere”. 
• Reprezentativitate: 
Esantionul este reprezentativ pentru populatia adultă neinstituţionalizată a  Municipiului Râmnicu Vâlcea 
cu o eroare maximă tolerată de +/- 3.1 % , pentru  un interval de încredere de 95 %. 
• Validare: 
Validarea s-a facut pe baza datelor INS 2010. 
Interviurile s-au realizat faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor. Au fost verificate 820 chestionare 
aplicate, telefonic şi la domiciliul respondentului. 
• Echipă teren: 
Echipa de operatori a fost formată din 10 persoane. 

 



Consideraţi că România, în momentul de faţă, se îndreaptă într-o 
direcţie bună sau într-o direcţie greşită? 
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După părerea dvs, în Mun Râmnicu Vâlcea  de la ultimele alegeri 

locale lucrurile s-au schimbat în ?  
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Pentru dvs personal care sunt principalele 3 (trei) 
probleme cu care va confruntati zilnic in orasul dvs dintre 

următoarele ? 
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Il cunoasteti pe ...? 
               Daca DA, câtă încredere aveţi în el ? 
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Il cunoasteti pe ...? 
               Daca DA, câtă încredere aveţi în el ? 
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Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru functia de Primar al Mun. Râmnicu Vâlcea , pe 

cine aţi vota dintre urmǎtorii candidati? 

 
Din cei care au indicat efectiv un 

candidat ( 79 %) 

13 % sunt nehotarati 2 % nu ar vota si 6 % nu 
raspund 
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Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul  Local, cu care dintre urmǎtoarele 
partide aţi vota? 

 
Din cei care au indicat efectiv un 

partid ( 76  %) 
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Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul Judeţean, cu care dintre urmǎtoarele 
partide aţi vota? 

 
Din cei care au indicat efectiv un 

partid ( 75 %) 
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Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru functia de Preşedinte al Consiliului Judeţean , pe 

cine aţi vota dintre urmǎtorii candidaţi? 

 
Din cei care au indicat efectiv un 

candidat ( 74%) 
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