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Marja de eroare             3,9% pentru nivel de încredere de 95%



8% 68% 22% 2%

După părerea dumneavoastră agresiunea militară a Rusiei asupra Ucrainei este una justificată și îndreptățită?

8% dintre respondenți 
consideră că agresiunea 
militară a Rusiei asupra 
Ucrainei este justificată

DA
68% dintre cei care au 

răspuns la sondaj 
consideră că agresiunea 

militară nu este 
justificată.

NU
22% dintre cei 

intervievați au spus că nu 
pot aprecia dacă 
agresiunea este 

justificată.

Nu pot aprecia
2% au refuzat să ofere 
un răspuns la această 

întrebare

NR
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După părerea dumneavoastră cine va câștiga războiul dintre Rusia și
Ucraina?

Rusia
34% dintre cei intervievași consideră că Rusia va câștiga războiul!

34%

Ucraina
18% dintre respondenți consideră că Ucraina va câștiga războiul.

18%

Nu pot aprecia
48% din cei intervievați nu au o opinie referitoare la care dintre cele două țări
va câștiga războiul.

48%

34%
48%

18%
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71% 4% 23% 2%

Credeți că în Ucraina, Rusia a comis crime împotriva populației civile?

71% dintre cei 
intervievați consideră că 

Rusia a comis crime 
împotriva populației civile 

din Ucraina

DA
Doar 4% dintre cei care 
au participat la sondaj 

consideră că Rusia nu a 
comis crime împotriva 

populației civile.

NU
23% dintre cei 

intervievați au spus că nu 
pot aprecia dacă au fost 
comise crime împotriva 

populației civile.

Nu pot aprecia
2% au refuzat să ofere 
un răspuns la această 

întrebare

NR
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8% 61% 29% 2%

După părerea dumneavoastră Rusia va ataca România?

Doar 8% dintre 
intervievați consideră că 
Rusia va ataca România.

DA
61% dintre respondenți 

cred că Rusia nu va ataca 
România.

NU
29% dintre cei care au 
participat la studiu nu 
pot aprecia dacă acest 

lucru este posibil.

Nu pot aprecia
2% au refuzat să ofere 
un răspuns la această 

întrebare

NR
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1% 6% 53% 28%

Ce părere aveți despre Rusia?

1% dintre respondenți au 
o părere foarte bună 

despre Rusia.

Foarte bună
6% dintre cei intervievați 
au o părere bună despre 

Rusia. 

Bună
53% dintre respondenți 

au o părere proastă 
despre Rusia.

Proastă
28% dintre cei 

intervievați au o părere 
foarte proastă despre 

Rusia. 

Foarte proastă
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12% dintre cei care au răspuns la chestionar nu au răspuns la întrebare.



33%

11%14%

42%
NR

14% refuză să răspundă la această întrebare!

Da
Doar 11% dintre respondenți consideră că România ar 
trebui să se unească cu Republica Moldova acum!

Nu
33% dintre cei intervievați consideră că România nu ar 
trebui să se unească cu Republica Moldova. 

Nu este momentul potrivit
42%, cel mai mare procent, consideră că acum nu este 
momentul potrivit!

Ținând cont de evenimentele de la granița României țara noastră ar trebui să se 
unească cu Republica Moldova?
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30% 39% 29% 2%

În eventualitatea declanșării unui război pe teritoriul României credeți că românii aflați în țară se vor 
înrola în armată?

30% dintre intervievați 
consideră că românii 

aflați în țară s-ar înrola 
dacă s-ar declanșa pe 

teritoriul României.

DA
39% dintre intervievați 
consideră că românii 
aflați în țară NU s-ar 

înrola dacă s-ar declanșa 
pe teritoriul României.

NU
29% dintre cei care au 
participat la studiu nu 

pot aprecia.

Nu pot aprecia
2% au refuzat să ofere 
un răspuns la această 

întrebare

NR
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18% 52% 28% 2%

Dar românii din diaspora?

Doar 18% dintre 
intervievați consideră că 
românii din diaspora s-ar 

înrola în cazul unui 
conflict pe teritoriul 

României.

DA
52% dintre cei care au 

participat la studiu 
consideră că românii din 
diaspora nu s-ar înrola 

dacă un război ar izbucni 
pe teritoriul României.

NU
28% dintre cei care au 
participat la studiu nu 

pot aprecia.

Nu pot aprecia
2% au refuzat să ofere 
un răspuns la această 

întrebare

NR
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27% 50% 22% 1%

Credeți că pe perioada desfășurării războiului din Ucraina Guvernul României ar trebui să cenzureze 
unele informații apărute în presa din România?

27% dintre cei care au 
participat la sondaj 

consideră că Guvernul ar 
trebui să cenzureze 

anumite informații care 
apar în presă în această 

perioadă.

DA
50% dintre intervievați 

nu sunt de acord cu 
cenzura asupra unor 
informații în această 

perioadă.

NU
22% dintre cei care au 
participat la studiu nu 

pot aprecia.

Nu pot aprecia
1% au refuzat să ofere 
un răspuns la această 

întrebare

NR
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38% 33% 28% 1%

Credeți că presa din România a prezentat obiectiv știrile despre război?

38% consideră că presa a 
prezentat obiectiv știrile 

în această perioadă.

DA
33% consideră că presa 
nu a prezentat obiectiv 

știrile. 

NU
28% dintre cei care au 
participat la studiu nu 

pot aprecia.

Nu pot aprecia
1% au refuzat să ofere 
un răspuns la această 

întrebare

NR
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În actualul context internațional credeți că în România ar trebui reintrodus
serviciul militar obligatoriu?

Da
30% ar fi de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu.

30%

Nu
47% se opun reintroducerii serviciului militar obligatoriu.

47%

Nu pot aprecia
37% dintre cei care au răspuns la chestionar nu pot aprecia.

23%

30%

47%

23%
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26% 46% 26% 2%

Dumneavoastră personal aveți intenția de a părăsi țara în situația în care s-ar declanșa un război pe 
teritoriul României?

26% ar părăsi țara în 
cazul declanșării unui 

război pe teritoriul 
României.

DA
În cazul declanșării unui 

război pe teritoriul 
României 46% dintre 

respondenți declară că 
nu ar părăsi țara. 

NU
26% dintre cei care au 
participat la studiu nu 

pot aprecia.

Nu pot aprecia
2% au refuzat să ofere 
un răspuns la această 

întrebare

NR
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3,7/10 persoane
37% dintre cei intervievați au o părere bună despre
Președintele Statelor Unite ale Americii, în timp ce 30% au
o părere proastă.

33% dintre respondenți nu au o părere formată.

Ce părere aveți despre următorii lideri politici internaționali?

Părere 
bună -

37%

Părere 
proastă -

30%

Joe Biden – Președinte SUA
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0,3/10 persoane
3% dintre cei intervievați au o părere bună despre
Președintele Federației Ruse, în timp ce 69% au o părere
proastă.

28% dintre respondenți nu au o părere formată.

Ce părere aveți despre următorii lideri politici internaționali?

Părere 
bună -

3%

Părere 
proastă -

69%

Vladimir Putin – Președinte Rusia
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4/10 persoane
41% dintre cei intervievați au o părere bună despre
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelensky, în timp ce 25%
au o părere proastă.

34% dintre respondenți nu au o părere formată.

Ce părere aveți despre următorii lideri politici internaționali?

Părere 
bună -

41%

Părere 
proastă -

25%

Volodîmîr Zelensky – Președinte Ucraina
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5/10 persoane
49% dintre cei intervievați au o părere bună despre
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în timp ce
14% au o părere proastă.

37% dintre respondenți nu au o părere formată.

Ce părere aveți despre următorii lideri politici internaționali?

Părere 
bună -

49%

Părere 
proastă -

14%

Maia Sandu – Președinte Republica Moldova
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3/10 persoane
34% dintre cei intervievați au o părere bună despre
Președintele Franței, Emmanuel Macron, în timp ce 27% au
o părere proastă.

39% dintre respondenți nu au o părere formată.

Ce părere aveți despre următorii lideri politici internaționali?

Părere 
bună -

34%

Părere 
proastă -

27%

Emmanuel Macron – Președinte Franța
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4/10 persoane
36% dintre cei intervievați au o părere bună despre Primul
ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, în timp ce 25% au
o părere proastă.

39% dintre respondenți nu au o părere formată.

Ce părere aveți despre următorii lideri politici internaționali?

Părere 
bună -

36%

Părere 
proastă -

25%

Boris Johnson – Prim-ministrul Marii Britanii

Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde - Martie 2022



2/10 persoane
18% dintre cei intervievați au o părere bună despre Primul
ministru al Ungariei, Viktor Orban, în timp ce 41% au o
părere proastă.

41% dintre respondenți nu au o părere formată.

Ce părere aveți despre următorii lideri politici internaționali?

Părere 
bună -

18%

Părere 
proastă -

41%

Viktor Orban – Prim-ministrul Ungariei
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41% 8% 8% 3%

Care este politicianul român în care aveți cea mai mare încredere că ar putea gestiona situația din 
România ca urmare a războiului din Ucraina? (întrebare deschisă)

41% dintre cei care au 
răspuns acestui sondaj 

consideră că niciun 
politician român nu poate 

gestiona situația din 
Rumânia ca urmare a 

războiului din Ucraina!

Niciunul
8% dintre intervievați l-

au indicat pe Nicolae 
Ciucă!

Nicolae Ciucă
8% dintre intervievați l-

au indicat pe Mircea 
Geoană!

Mircea Geoană
3% au indicat alte nume, 
precum Marcel Ciolacu
(1,5%) și Klaus Iohannis 

(1%).

Alții
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40% nu au oferit un răspuns!


