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Sondaj CURS - Klaus Iohannis domina autoritar
topul prezidentiabililor
Cel mai nou sondaj de CURS de tip OMNIBUS (in perioada 21 ianuarie – 6
februarie) arata usoare scaderi in zona principalilor prezidentiabili.
Clasamentul se pastreaza in linii generale acelasi, fata de precendentul studiu
din noiembrie-decembrie 2018, dar cu elemente care duc spre o limpezire mai
clara a optiunilor respondentilor, relateaza stiripesurse.ro.
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Numarul celor care au o optiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidentiale ar fi duminica
viitoare a ajuns la 66% din repondenti (cu 2% mai putin fata deprecedentul studiu).
Cota presedintelui Klaus Iohannis e in usoara revenire, semn ca politica de opozitie fata de
Guvern si majoritatea parlamentara a fost apreciata de sustinatorii sai si urca cu 2% fata de
precedentul studiuajungand la cota 41%, dominand autoritar clasamentul prezidentiabililor (mai
putin totusi decat in iunie 2018 cand avea 43%).
Urmeaza la mare distanta presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu cu doar 21%.Asta
inseamna o scadere drastica de patru la sutafata de studiul anterior pe masura ce devine tot mai
clar ca PSD nu va accepta un candidat unic al Coalitiei PSD-ALDE si isi va anunta propriul
candidat. E al doilea studiu consecutiv cand seful ALDE inregistreaza o scadere abrupta.
De remarcat evolutia sinuoasa a presedintelui Senatului. in studiul din luna iunie inregistra 22%

pentru a salta apoi la 29% in septembrie pentru ca in noiembrie sa ajunga la 25%. Cu toate
acestea el se mentine la peste dublul inregistrat de propriul partid -VEZI AICI - scor ce
consolideaza perceptia ca ALDE reprezinta ”partidul Tariceanu”.
O revenire importanta (de 5%) se inregistreaza in dreptul presedintelui PSD, Liviu Dragnea.
Acesta inregistreaza un salt important de la 12% inultimul studiu din 2018 la 17% in prezenta
cercetare (totusi... sub cota de 22% inregistrata in aprilie 2018 -vezi AICI).
Este exact acelasi punctaj pierdut de Calin Popescu Tariceanu in aceeasi perioada, dovada ca
electoratul PSD care l-ar fi votat pe seful ALDE la alegerile prezidentiale s-a reorientat spre
propriul candidat (asta in conditiile in care pana acum de fiecare data seful PSD asuma si
candidatura la prezidentiale, candidatura pe care Liviu Dragnea nu a negat-o)
De remarcat ca se apropie de cota inregistrata de aliatul sau de la ALDE, dar se mentine cu mult
inspatele scorului pe care il are partidul pe care il conduce autoritar.
Fostul premier Dacian Ciolos (care a anuntat de curand lansarea oficiala a noului sau partid
PLUS (Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii si l-a bagat in Alianta 2020 (USR+PLUS))
inregistreaza o usoara scadere de 2% si ajunge la 9% (anterior ajunsese la 11%)
seful USR, Dan Barna, este cu mult sub intentia de vot a partidului pe care il conduce.
De mentionat ca procentele sunt din randul celor 66% care au precizat o optiune.
Studiul CURS de tip Omnibus a avut loc in perioada 21 ianuarie – 6 februarie, cu interviuri
realizate la domiciliul celor intervievati. De asemenea, conform casetei tehnice, studiul s-a
desfasurat pe un esantion national de 1067 de persoane, avand o eroare statistica de +/3%, cu datele ponderate in functie de varsta, la un nivel de incredere de 95%.
ADRESA: http://crct.ro/nu0j

