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I. Metodologie
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Metodologie

Target

Eșantionul este reprezentativ la nivel național

Peste 18 ani

Metodă

1111 Interviuri telefonice (CATI – Computer 
Assisted Telephone Interview) cu 
respondenți atât din mediul rural cât și 
urban

Marjă de eroare: ±2.94%

Interval de încredere: 95%

Timeline

Colectarea datelor 20 – 27 Iulie



II. Concluzii
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CONCLUZII

FACTORI DE STRES
Reintroducerea unor restricții ca 
urmare a unui val nou de COVID 

3,42

Un nou val de COVID în 
această toamnă 

3,36

Situația economică a țării 
3,06

Pandemia COVID
3,22

Locul de muncă 
2,81

Restricțiile guvernamentale 
3,01

Siguranța mea și 
a familiei mele

2,75

Relațiile cu familia / 
prietenii  

2,20

NIVEL 
SCĂZUT DE 

STRES

NIVEL 
RIDICAT DE 

STRES

ENTITĂȚILE CU CEL MAI MARE NIVEL DE SATISFACȚIE

v Angajator (4,09)
v Magazine (4,06 per total eșantion și cel

mai mare scor în mediul rural – 4,17)
v Colegii de muncă (4,05)

SATISFACȚIA FAȚĂ DE RESPECTAREA MĂSURILOR DE COMBATERE COVID-19 

ENTITĂȚILE CU CEL MAI MIC NIVEL DE SATISFACȚIE

v Restaurante (3,87)
v Spitale / clinici (3,79)
v Instituții publice (3,77)

Notă: Nivelul de stres și satisfacția
au fost evaluate pe o scală 1 – 5.
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CONCLUZII

CELE MAI EFICIENTE MĂSURI

v Obligativitatea purtării măștii în magazine (7,49)
v Distanțarea socială (6,73)
v Măsurarea temperaturii corporale la intrarea în

magazin (5,84)

PERCEPȚIA ASUPRA EFICIENȚEI MĂSURILOR DE PROTECȚIE A POPULAȚIEI

CELE MAI PUȚIN EFICIENTE MĂSURI

v Obligativitatea purtării măștii pe stradă (4,92)
v Programul restrâns de funcționare a magazinelor

(4,88)
v Interzicerea circulației după ora 22 în timpul

săptămânii / ora 20 în week-end (3,87)

Notă: Nivelul de eficiență și de risc
au fost evaluate pe scala 0 – 10.

CELE MAI PUȚIN RISCANTE ACTIVITĂȚI

v Mersul la cumpărături pentru necesarul din gospodărie
(4,46)

v Mersul la terasă (4,43)

v Îmbrățișarea / strângerea mâinii unui prieten sau
vizitarea unei persoane mai în vârstă (3,92)

v Vizitarea unor prieteni (3,72)
v Practicarea activităților în aer liber (3,27)
v Comenzile on-line de produse alimentare / mâncare

gătită (2,98)

EVALUAREA NIVELULUI DE RISC AL DIFERITELOR ACTIVITĂȚI

CELE MAI RISCANTE ACTIVITĂȚI

v Călătoriile cu transportul public (6,20)
v Mersul la restaurant (în interior) (5,38)
v Mersul al concerte / evenimente sportive (5,23)

v Călătoriile cu avionul (5,21)
v Mersul al film (5,19)
v Mersul al cumpărături în mall (4,89)
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CONCLUZII

30,2%

au fost afectați 

de reducerea 

programului de 

funcționare a 

magazinelor

TOP MODURI ÎN CARE RESPONDENȚII AU FOST AFECTAȚI DE 
PROGRAMUL REDUS DE FUNCȚIONARE A MAGAZINELOR

v A trebuit să-mi schimb programul (34,2%)

v Nu mă puteam încadra în programul magazinelor (28,3%)

v Magazinul era aglomerat (11,6%)

v Am mers mai rar (10,7%)

v Nivel crescut de stres (4,5%)

ORE DE REALIZARE A CUMPĂRĂTURILOR
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CONCLUZII

CEL MAI MARE NIVEL DE SATISFACȚIE

v Stocul produselor de bază (8,38)
v Măsurile de protecție aplicate de magazin (8,36)
v Atmosfera magazinului (8,33)

v Stocul de produse pe care le cumpăr de obicei (8,30)
v Stocul de produse proaspete (8,29)

SATISFACȚIA FAȚĂ DE MAGAZINUL DIN CARE S-AU FĂCUT CUMPĂRĂTURILE ÎN 
PERIOADA RESTRICȚIILOR

CEL MAI SCĂZUT NIVEL DE SATISFACȚIE

v Disponibilitatea personalului în magazin (7,90)
v Numărul de promoții oferite de magazine (7,22)
v Programul de funcționare (7,11)
v Cozile de la intrarea în magazin (6,72)
v Timpul prea mare de așteptare la casele de marcat (6,67)

Notă: Satisfacția și probabilitatea au

fost evaluate pe o scală 0 – 10.

35,4%

consideră foarte 

probabilă existența 

unui val IV al 

pandemiei COVID 

(medie 7,09 

– scala 0 -10)

MĂSURI ADECVATE DE ASIGURARE A PROTECȚIEI CLIENȚILOR ÎN 
EVENTUALITATEA VALULUI IV

v Igienizarea frecventă a magazinului (81,2%)

v Aerisirea mai bună a magazinului (72,4%)

v Dezinfectarea mâinilor la intrarea în magazin (65,4%)

v Prevenirea aglomerației prin menținerea programului normal de

funcționare (63,1%)

v Implementarea caselor de tip self-check-out (40,0%)



III. Măsuri de protecție, factori de 
risc și nivel de stres al populației în 
contextul pandemiei COVID-19 
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Evaluarea nivelului de stres actual al populației - TOTAL EȘANTION

Notă: Scala 1-5 a fost recodificată pentru
analiză după cum urmează:

1-2 – Nivel mic de stres

3 – Nivel mediu de stres

4-5 –Nivel mare de stres
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Evaluarea nivelului de stres actual al populației – BUCUREȘTI

Notă: Scala 1-5 a fost recodificată pentru
analiză după cum urmează:

1-2 – Nivel mic de stres

3 – Nivel mediu de stres

4-5 –Nivel mare de stres
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Evaluarea nivelului de stres actual al populației – URBAN

Notă: Scala 1-5 a fost recodificată pentru
analiză după cum urmează:

1-2 – Nivel mic de stres

3 – Nivel mediu de stres

4-5 –Nivel mare de stres
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Evaluarea nivelului de stres actual al populației – RURAL

Notă: Scala 1-5 a fost recodificată pentru
analiză după cum urmează:

1-2 – Nivel mic de stres

3 – Nivel mediu de stres

4-5 –Nivel mare de stres
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Satisfacția față de respectarea măsurilor de combatere COVID-19 

- TOTAL EȘANTION 

Notă: Scala 1-5 a fost recodificată

pentru analiză după cum urmează:

1-2 – Nemulțumit

3 – Neutru

4-5 –Mulțumit
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Notă: Scala 1-5 a fost recodificată

pentru analiză după cum urmează:

1-2 – Nemulțumit

3 – Neutru

4-5 –Mulțumit

Satisfacția față de respectarea măsurilor de combatere COVID-19 

- BUCUREȘTI
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Notă: Scala 1-5 a fost recodificată

pentru analiză după cum urmează:

1-2 – Nemulțumit

3 – Neutru

4-5 –Mulțumit

Satisfacția față de respectarea măsurilor de combatere COVID-19 

- URBAN
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Notă: Scala 1-5 a fost recodificată

pentru analiză după cum urmează:

1-2 – Nemulțumit

3 – Neutru

4-5 –Mulțumit

Satisfacția față de respectarea măsurilor de combatere COVID-19 

- RURAL
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Evaluarea eficienței măsurilor de protecție pentru protecția populației

– TOTAL EȘANTION

Notă: Scala 0-10 a fost recodificată pentru

analiză după cum urmează:

0-6 - Ineficientă

7-8 - Nici eficientă, nici ineficientă

9-10 - Eficientă
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Notă: Scala 0-10 a fost recodificată pentru

analiză după cum urmează:

0-6 - Ineficientă

7-8 - Nici eficientă, nici ineficientă

9-10 - Eficientă

Evaluarea eficienței măsurilor de protecție pentru protecția populației

– BUCUREȘTI
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Notă: Scala 0-10 a fost recodificată pentru

analiză după cum urmează:

0-6 - Ineficientă

7-8 - Nici eficientă, nici ineficientă

9-10 - Eficientă

Evaluarea eficienței măsurilor de protecție pentru protecția populației

– URBAN
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Notă: Scala 0-10 a fost recodificată pentru

analiză după cum urmează:

0-6 - Ineficientă

7-8 - Nici eficientă, nici ineficientă

9-10 - Eficientă

Evaluarea eficienței măsurilor de protecție pentru protecția populației

– RURAL
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Evaluarea nivelului de risc al diferitelor activități 

– TOTAL EȘANTION

Notă: Scala 0-10 a

fost recodificată
pentru analiză după
cum urmează:

0-6 –Risc scăzut

7-8 – Risc moderat

9-10 –Risc ridicat
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Notă: Scala 0-10 a

fost recodificată
pentru analiză după
cum urmează:

0-6 –Risc scăzut

7-8 – Risc moderat

9-10 –Risc ridicat

Evaluarea nivelului de risc al diferitelor activități 

– BUCUREȘTI
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Notă: Scala 0-10 a

fost recodificată
pentru analiză după
cum urmează:

0-6 –Risc scăzut

7-8 – Risc moderat

9-10 –Risc ridicat

Evaluarea nivelului de risc al diferitelor activități 

– URBAN
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Notă: Scala 0-10 a

fost recodificată
pentru analiză după
cum urmează:

0-6 –Risc scăzut

7-8 – Risc moderat

9-10 –Risc ridicat

Evaluarea nivelului de risc al diferitelor activități 

– RURAL



IV. Mersul la cumpărături în perioada 
pandemiei COVID-19
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Responsabilitatea de realizare a cumpărăturilor
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Prezența restricțiilor COVID-19
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Comportament de cumpărare 

– Perioada restricțiilor COVID-19 vs. Prezent
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Tendințe comportament de cumpărare 

– Perioada restricțiilor COVID-19 vs. Prezent
Magazinul fizic situat în apropierea locuinței 

(minimarket, supermarket, hypermarket)
Magazin fizic (minimarket, supermarket, hypermarket) -

nu neapărat cel mai apropiat de locuință
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Desfășurarea sesiunii de cumpărături în perioada restricțiilor COVID-19

Notă: 3 respondenți nu au putut aprecia gradul de aglomerație din

magazine
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Desfășurarea sesiunii de cumpărături în perioada restricțiilor COVID-19

Notă: Un singur respondent a menționat că nu a știut să răspundă. În
categoria Alt atribut am inclus: agitate, aglomerație, de lungă durată,

disconfort, normale, rapide, scurte

Notă: Suma procentelor este mai mare de 100%.
Aceasta este o întrebare cu răspuns multiplu,
respondeții având posibilitatea de a alege mai multe
variante de răspuns.
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Desfășurarea sesiunii de cumpărături în perioada restricțiilor COVID-19
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Frecvența vizitării magazinelor 

- Perioada restricțiilor COVID-19 vs. Prezent
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Frecvența vizitelor la magazin 

– Perioada restricțiilor COVID-19 vs. Prezent

TOTAL EȘANTION BUCUREȘTI URBAN RURAL
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Orele de realizare a cumpărăturilor 

– Perioada restricțiilor COVID-19 vs. Prezent

Notă: 6 respondenți nu au putut aprecia perioada în care își efectuau
cumpărăturile și au fost excluși din grafic
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Orele de realizare a cumpărăturilor 

– Perioada restricțiilor COVID-19 vs. Prezent

TOTAL EȘANTION BUCUREȘTI

URBAN RURAL
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Compania la cumpărături

– Perioada restricțiilor COVID-19 vs. Prezent

Notă: Suma procentelor este mai mare de 100%. Aceasta este o întrebare cu răspuns multiplu, respondeții având posibilitatea de a alege mai multe variante de răspuns.
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Satisfacția față de modul de desfășurare a cumpărăturilor în prima jumătate a 

anului - TOTAL EȘANTION
Notă: Mulțumirea a fost măsurată pe o
scală de la 0 la 10, unde 0 însemna Deloc

mulțumit, și 10 Foarte mulțumit.

Notă: Scala 0-10 a fost recodificată pentru
analiză după cum urmează:

0-6 - Nemulțumit

7-8 - Nici mulțumit, nici nemulțumit

9-10 - Mulțumit
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Satisfacția față de modul de desfășurare a cumpărăturilor în prima jumătate a 

anului – BUCUREȘTI
Notă: Mulțumirea a fost măsurată pe o
scală de la 0 la 10, unde 0 însemna Deloc

mulțumit, și 10 Foarte mulțumit.

Notă: Scala 0-10 a fost recodificată pentru
analiză după cum urmează:

0-6 - Nemulțumit

7-8 - Nici mulțumit, nici nemulțumit

9-10 - Mulțumit
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Satisfacția față de modul de desfășurare a cumpărăturilor în prima jumătate a 

anului – URBAN
Notă: Mulțumirea a fost măsurată pe o
scală de la 0 la 10, unde 0 însemna Deloc

mulțumit, și 10 Foarte mulțumit.

Notă: Scala 0-10 a fost recodificată pentru
analiză după cum urmează:

0-6 - Nemulțumit

7-8 - Nici mulțumit, nici nemulțumit

9-10 - Mulțumit
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Satisfacția față de modul de desfășurare a cumpărăturilor în prima jumătate a 

anului – RURAL
Notă: Mulțumirea a fost măsurată pe o
scală de la 0 la 10, unde 0 însemna Deloc

mulțumit, și 10 Foarte mulțumit.

Notă: Scala 0-10 a fost recodificată pentru
analiză după cum urmează:

0-6 - Nemulțumit

7-8 - Nici mulțumit, nici nemulțumit

9-10 - Mulțumit



V. Perspective de viitor în contextul 
pandemiei COVID-19



45

Probabilitatea apariției valului IV COVID-19

Notă: Scala 0-10 a fost

recodificată pentru analiză
după cum urmează:

0-6 –Probabilitate scăzută

7-8 – Probabilitate medie

9-10 –Probabilitate mare
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Măsuri de protecție considerate adecvate în perspectiva Valului IV COVID-19

Notă: Suma procentelor este mai mare de 100%.
Aceasta este o întrebare cu răspuns multiplu,
respondeții având posibilitatea de a alege mai multe
variante de răspuns.
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Modificarea comportamentului de cumpărare, economisire, stocare în 

următoarele 6 luni

Notă: Patru respondenți au menționat că niciuna

dintre aplicații nu se va aplica. Suma procentelor
este mai mare de 100%. Aceasta este o întrebare cu
răspuns multiplu, respondeții având posibilitatea de

a alege mai multe variante de răspuns.
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Preocuparea față de starea de sănătate în viitorul apropiat

Notă: Suma procentelor este mai mare de 100%. Aceasta
este o întrebare cu răspuns multiplu, respondeții având
posibilitatea de a alege mai multe variante de răspuns.



VI. Surse de informare
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Surse de informare

Notă: Suma procentelor este mai mare de 100%. Aceasta este
o întrebare cu răspuns multiplu, respondeții având
posibilitatea de a alege mai multe variante de răspuns.

Notă: În categoria Altă sursă am inclus: biserica, familie, locul de

muncă, mesaje telefonice, prieteni.
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Surse de informare

Notă: În categoria Altă sursă am inclus: ziare / reviste medicale,

broșuri din clinici/spitale de stat, broșuri din farmacii, broșuri din

clinici/spitale private, site-urile spitalelor/clinicilor private, biserica,
familie, locul de munca, mesaje telefonice, prieteni.



VIII. Socio-demografice



Date Socio-Demografice
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EducațieVârstă Gen

FemininMasculin 

52.2%47.8%

Vârstă medie 45 ani

Nr. persoane în gospodărie



Date Socio-Demografice
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Ocupația persoanei cu cel mai mare venit Tipuri de angajați

Venitul pe gospodărie lunar

Venit Mediu

5.457 lei



Mulțumim! 

W W W . R O M E D N E T . C O M


