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Reacția românilor la epidemia de coronavirus 
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Profilul românilor în funcție de temerile pe care le au în timpul epidemiei 

Întrebare: De ce vă e cel mai teamă?  
Întrebarea a avut răspunsuri predefinite. Oamenii puteau alege un singur răspuns. 
Nu sunt afișate persoanele care nu au dorit sau nu au putut da un răspuns 
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Profilul românilor în funcție de temerile pe care le au în timpul epidemiei 

Întrebare: De ce vă e cel mai teamă?  
Întrebarea a avut răspunsuri predefinite. Oamenii puteau alege un singur răspuns. 
Nu sunt afișate persoanele care nu au dorit sau nu au putut da un răspuns 
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Profilul românilor în funcție de temerile pe care le au în timpul epidemiei 

Întrebare: De ce vă e cel mai teamă?  
Întrebarea a avut răspunsuri predefinite. Oamenii puteau alege un singur răspuns. 
Nu sunt afișate persoanele care nu au dorit sau nu au putut da un răspuns 

% 

40 
48 

25 

60 
51 

75 

Cei care se tem

de infectare
(n=443)

Cei care se tem

de pierderea
veniturilor

(n=261)

Cei care se tem

că nu se va mai
găsi mâncare

(n=90)

Au rate la bancă Nu au rate la bancă

21 
31 

22 

34 

33 

26 

41 
34 

48 

Cei care se tem

de infectare
(n=443)

Cei care se tem

de pierderea
veniturilor

(n=261)

Cei care se tem

că nu se va mai
găsi mâncare

(n=90)

Cel mult o lună 2-3 luni 4+ luni

Rate la bancă 
Cât ar trăi din economii dacă 

nu ar mai avea venit 



Reacția românilor la epidemia de 
coronavirus 

 

Profilul românilor în funcție de 
temerile pe care le au în timpul 
epidemiei 

 

Profilul românilor în funcție de 
desfășurarea activităților 



9 

Profilul românilor în funcție de desfășurarea activităților % 
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10 

Metodologie 

Profilul respondenților: 
Populația României de cel puțin 18 ani. 

 
Metoda de colectare a datelor: 

Interviuri realizate la telefon - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews). 
 
Metoda de eșantionare: 

Au fost apelate numere de telefon generate aleatoriu din toate plajele de numere puse la 
dispoziție de către ANCOM. 

 
Mărimea eșantionului total: 

În total au fost realizate 1007 interviuri. 
 
Perioada de colectare a datelor: 

25 Martie – 03 Aprilie 2020. 
 
Metoda de ponderare: 

Eșantionul este ponderat în funcție de gen, vârstă, mărimea localității, regiune, mărimea 
gospodăriei și ocupație, conform celor mai recente date publicate de INSSE.  
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