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Metodologie

2

− Sondajul de opinie local din Municipiul Roman a fost realizat de INSCOP Research la comanda Partidului 
Național Liberal – filiala Neamț.

− Datele au fost culese în perioada 7-13 Septembrie 2020

− Metoda de cercetare: anchetă sociologică pe baza unui chestionar

− Eşantion: aleatoriu multistadial stratificat

− Universul cercetării: populaţia rezidentă și neinstituţionalizată din Municipiul Roman,  cu vârsta de 18 şi peste 
18 ani

− Reprezentativitate pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă)

− Metoda de colectare a datelor: interviuri față-în-față. 

− Volum eșantion: 500 chestionare, eroare maximă tolerată ±4.4%, interval de încredere 95% 
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Vot Primar Municipiul Roman

28

Dvs. pe cine veți vota ca primar al Municipiului Roman, dintre următorii candidați, pe 27 
septembrie când vor avea loc alegerile locale? (% total din cei care au exprimat o opțiune de vot și au indicat nota 

10 la întrebarea privind prezența la alegerile locale dacă se va înregistra o creștere a numărului de infectări – 60,8% din 
total populație) (eroare peste 5%) (populația de referință n=304)
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Leonard Achiriloaei (PNL) Viorel Stan (Alianta pentru
Roman 2020)

Radu Constantin Samson
(USR)

Teodora Baciu (Partidul
Impreuna pentru Moldova)

Dumitru Sorin Cazan (PMP) Victor Barcan (Pro Romania)
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Vot Consiliul Local al Municipiului Roman

33

50.5%

23.3%
18.8%

4.2% 2.3% 1.0%

Partidul National Liberal
(PNL)

Alianta pentru Roman 2020 Alianta USR-PLUS Partidul Impreuna pentru
Moldova

Partidul Miscarea Populara
(PMP)

Partidul Pro Romania

La alegerile locale din 27 septembrie 2020, dvs. cu candidații cărui partid/ alianțe veți vota pentru Consiliul 
Local al Municipiului Roman?(% total din cei care au exprimat o opțiune de vot și au indicat nota 10 la întrebarea privind 
prezența la alegerile locale dacă se va înregistra o creștere a numărului de infectări – 61,8% din total populație) (eroare 
peste 5%) (populația de referință n=309)
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Vot Președinte Consiliul Județean Neamț
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Dvs. pe cine veți vota ca președinte al Consiliului Județean Neamț, dintre următorii candidați, 
pe 27 septembrie 2020 când vor avea loc alegerile locale?(% total din cei care au exprimat o opțiune de vot și 

au indicat nota 10 la întrebarea privind prezența la alegerile locale dacă se va înregistra o creștere a numărului de infectări
– 63,6% din total populație) (eroare peste 5%) (populația de referință n=318)
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Unirea Romanilor)
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Vot Consiliul Județean Neamț
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La alegerile locale din 27 septembrie 2020, dvs. cu candidații cărui partid/ alianțe veți vota pentru Consiliul 
Local al Municipiului Roman?(% total din cei care au exprimat o opțiune de vot și au indicat nota 10 la întrebarea privind 
prezența la alegerile locale dacă se va înregistra o creștere a numărului de infectări – 60,2% din total populație) (eroare 
peste 5%) (populația de referință n=301)
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Opinie - Lucian Micu a demisionat din PNL și s-a înscris în PSD

Ce părere aveți despre faptul că Lucian Micu a demisionat din PNL și s-a înscris în PSD? (% total eșantion)
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Opinie – Ionel Arsene –candidat CJ Neamț deși are dosar penal

Ce părere aveți despre faptul că Ionel Arsene candidează la funcția de președinte al Consiliului Județean 
Neamț, deși are dosar penal? (% total eșantion)
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O parere buna O parere proasta NS/NR


