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Arhiva Română de Date Sociale (RODA), în parteneriat cu  Norwegian Centre for Research
Data (NSD) din Norvegia, derulează în această perioadă proiectul „Sondajul Social European”,
un studiu de interes pan-european susținut de Comisia Europeană.

Uniunea  Europeană este  interesată  să  afle  mai  multe  lucruri  despre  cetățenii  săi.  Prin
intermediul acestui proiect academic este realizat un sondaj de opinie pe diverse teme cum
ar  fi:  stil  de  viață,  consum  media,  dreptate  socială,  valori  sociale  etc.  Acest  studiu  se
realizează în toate țările europene, iar rezultatele acestuia sunt utilizate  de către experți din
cadrul Comisiei Europene pentru definirea politicilor publice bazate pe evidențe.

Participarea dumneavoastră va contribui la o mai bună înțelegere a atitudinilor și opiniilor
românilor  cu  privire  la  diverse  teme  sociale,  economice  și  politice.  Răspunsurile
dumneavoastră  sunt  foarte  importante  pentru  a  ne  putea  compara  cu  celelalte  țări  din
Europa.  În  gospodăriile  selectate  pentru  acest  studiu  sunt  adresate  câteva  întrebări
preliminare; după aceea, un membru al gospodăriei este selectat aleator pentru a participa la
completarea unui chestionar. Respondenții sunt persoane care au cel puțin vârsta de 15 ani
împliniți.

Ne face plăcere să vă anunțăm că gospodăria dumneavoastră a fost selectată pentru a fi
inclusă în acest studiu. Operatorul nostru de interviu va face în perioada următoare vizite în
vederea  selectării  persoanei  pe  care  o  invităm  să  participe  la  aplicarea  chestionarului.
Contribuția dumneavoastră la succesul acestui studiu este esențială pentru noi, astfel încât
sperăm că veți fi de acord să participați.

Precizăm că toate informațiile oferite de dumneavoastră sau de alți membri ai gospodăriei
dumneavoastră sunt tratate cu cea mai înaltă confidențialitate. Rezultatele acestui studiu vor
fi utilizate pentru analize comparative cu alte țări europene, precum și pentru fundamentarea
și dezvoltarea pe viitor a diverse proiecte și inițiative sociale în România. 

Proiectul este finanțat din Fondul pentru relații bilaterale 2014-2021 prin intermediul Unității
Executive  pentru  Finanțarea  Învățământului  Superior,  a  Cercetării,  Dezvoltării  și  Inovării
(UEFISCDI). Pentru mai multe informații despre proiect puteți contacta Arhiva Română de
Date Sociale la adresa: office@roda.ro

Vă mulțumim anticipat pentru cooperare.

Cu respect,
prof.univ.dr. Adrian Dușa
Președinte RODA
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