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Metodologie
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− Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda Partidului Național Liberal

− Datele au fost culese în perioada 20 - 26 iunie 2020  

− Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului 

− Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului 
multistadial stratificat fiind de 1120 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-
demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație și sector) pentru populația 
neinstituționalizată cu vârsta de 18 ani și peste, cu domiciliul permanent sau flotant în 
municipiul București. 

− Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%.
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Direcție București

40.3%

56.1%

3.7%

Direcție bună Direcție greșită NS / NR

Gândindu-vă acum la situația din municipiul București din punct de vedere administrativ, credeți că lucrurile se îndreaptă într-o direcție 
bună sau într-o direcție greșită? (% total esantion) 
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Probleme care afectează personal populația

49.9%

39.9%
35.3%

27.6% 26.1% 25.0% 24.8%
21.5%

16.0%
10.6%

7.1%

0.4%
Aglomerația din 

trafic
Poluarea Corupția din 

administrație
Infracționalitatea, 

scandalurile, 
consumul de 

alcool și droguri în 
cartiere

Mizeria din oraș Lipsa parcărilor Drumurile proaste Lipsa spațiilor 
verzi, a locurilor 

de joacă

Construcțiile 
ilegale sau 
excesive

Costurile la 
întreținere

Alt aspect NS / NR

Care sunt cele 3 probleme din București care vă afectează cel mai mult pe dumneavoastră personal ? (% total esantion) 
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Probleme ale Bucureștiului care vor trebui rezolvate în viitor

48.2%
41.7%

34.4% 32.9%

24.4% 23.4%
20.6% 19.8% 18.1% 15.7%

4.6%
0.7%

Traficul rutier 
și proiectele 

de 
infrastructură 

rutieră

Eliminarea 
corupției din 

primărie

Reducerea
poluării

Îmbunătățirea 
sănătății 
publice 

(construirea 
unui mare 

spital)

Extinderea 
spațiilor verzi 
și a locurilor 

de joacă

Ordinea și 
siguranța 
cetățenilor

Crearea de
noi parcări

Curățenia 
publică

Stoparea 
construcțiilor 
ilegale sau 
excesive

Încălzirea și 
apa caldă

Altceva NS / NR

Care sunt cele mai importante 3 probleme care trebuie rezolvate în București în următorii ani de zile ? (% total esantion) 
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Vot primar

54.4%

45.6%

Nicușor Dan Gabriela Firea

Dacă pentru funcția de primar general al Capitalei s-ar prezenta în alegeri doar doi candidați – Gabriela Firea, susținută de PSD, Pro 
România și ALDE, respectiv Nicușor Dan, susținut de PNL, USR-PLUS și PMP – cu care dintre ei ați vota? ? (% total votanți care au 
exprimat o optiune și au indicat nota 10 la întrebarea privid prezența la vot – 67,3% din eșantion) 


