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PRECIZĂRI METODOLOGICE

Volumul eșantionului: 1200 subiecți 18+

Tipul eșantionului:
Multi-stratificat, probabilist, reprezentativ la nivelul 
populației adulte din municipiul Craiova

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ±2,9%

Metoda: CATI

Perioadă de desfășurare: 4-5  iunie 2012

Beneficiar: DIGI 24



Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție 
greșită?



În general, sunteți pesimist, optimist sau rezervat când vă gândiți la viitor? 



Cât de interesat sunteți de politică, în general? 



Cât de interesat sunteți de alegerile locale din 10 iunie 2012? 



Care considerați că este, în momentul de față, cea mai importantă problemă a 
municipiului Craiova? 

Întrebare deschisă



Care considerați că este, în momentul de față, cea mai importantă problemă a 
județului Dolj? 

Întrebare deschisă



Care considerați că este, în momentul de față, cea mai importantă problemă a 
României? 

Întrebare deschisă



Pe o scală de la 0 la 100, unde 0 înseamnă „deloc”, iar 100 înseamnă „în foarte mare 
măsură”, în ce măsură ați spune că se manifestă următoarele probleme în localitatea 
dumneavoastră? Gropile/Starea proastă a drumurilor 

Media: 59,59



Pe o scală de la 0 la 100, unde 0 înseamnă „deloc”, iar 100 înseamnă „în foarte mare 
măsură”, în ce măsură ați spune că se manifestă următoarele probleme în localitatea 
dumneavoastră? Lipsa/Funcționarea deficitară a unor utilități 

Media: 50,76



Pe o scală de la 0 la 100, unde 0 înseamnă „deloc”, iar 100 înseamnă „în foarte mare 
măsură”, în ce măsură ați spune că se manifestă următoarele probleme în localitatea 
dumneavoastră? Conducerea locală defectuoasă 

Media: 53,04



Pe o scală de la 0 la 100, unde 0 înseamnă „deloc”, iar 100 înseamnă „în foarte mare 
măsură”, în ce măsură ați spune că se manifestă următoarele probleme în localitatea 
dumneavoastră? Corupția 

Media:  77



Pe o scală de la 0 la 100, unde 0 înseamnă „deloc”, iar 100 înseamnă „în foarte mare 
măsură”, în ce măsură ați spune că se manifestă următoarele probleme în localitatea 
dumneavoastră? Lipsa curățeniei

Media: 48,61



Pe o scală de la 0 la 100, unde 0 înseamnă „deloc”, iar 100 înseamnă „în foarte mare 
măsură”, în ce măsură ați spune că se manifestă următoarele probleme în localitatea 
dumneavoastră? Infrastructura deficitară 

Media: 55,37



Pe o scală de la 0 la 100, unde 0 înseamnă „deloc”, iar 100 înseamnă „în foarte mare 
măsură”, în ce măsură ați spune că se manifestă următoarele probleme în localitatea 
dumneavoastră? Lipsa investițiilor 

Media:  64,9



Pe o scală de la 0 la 100, unde 0 înseamnă „deloc”, iar 100 înseamnă „în foarte mare 
măsură”, în ce măsură ați spune că se manifestă următoarele probleme în localitatea 
dumneavoastră? Poluarea 

Media: 61,55



Pe o scală de la 0 la 100, unde 0 înseamnă „deloc”, iar 100 înseamnă „în foarte mare 
măsură”, în ce măsură ați spune că se manifestă următoarele probleme în localitatea 
dumneavoastră? Zgomotul 

Media:  57,45



Duminică, pe 10 iunie, vor avea loc alegerile locale. Din diferite motive, jumătate dintre 
oameni probabil nu vor merge la vot. Dumneavoastră veți merge să votați la alegerile 
locale din 10 iunie? 



În acest moment știți foarte sigur cu ce partid veți vota pentru Consiliul Local? 



Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul Local, 
dumneavoastră cu ce partid politic ați vota? 



În acest moment știți foarte sigur cu ce partid veți vota pentru Consiliul
Județean?



Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul Județean, 
dumneavoastră cu ce partid politic ați vota?



Câtă încredere aveți în următoarele personalități politice al municipiului 
Craiova?



Gândindu-vă la ultimul an, cum ați caracteriza activitatea desfășurată de 
actualul primar al municipiului Craiova? 



În acest moment știți foarte sigur cu ce candidat veți vota pentru funcția de 
primar?



Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de primar al 
municipiului Craiova, dumneavoastră cu ce personalitate politică ați vota? 



Câtă încredere aveți în următoarele partide politice? 



Care este omul politic pe care l-ați vota pentru funcția de Președinte al 
României?



Există vreun partid pe care l-ați votat si nu l-ați mai vota niciodată?



Cum se numește partidul pe care l-ați votat si nu l-ați mai vota niciodată? 

Întrebare filtrată: respondenți care declară că există un partid pe care l-au votat și pe care nu l-ar mai vota niciodată – 46%
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