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A. CONSUM MEDIA 

A1 Într-o zi obișnuită, cam cât timp petreceți vizionând, citind sau ascultând știri despre politică și 
actualități? 
Vă rugăm să formulați răspunsul în ore și minute. 

OPERATOR DE INTERVIU: Dacă nu petrece timp deloc, completează 00 00. 
SCRIE DURATA: 
______ ore ______ minute 

7777. (Refuz) 8888. (NȘ) 

CARTELA 1 

A2 Oamenii folosesc internetul pe diferite dispozitive, cum ar fi computere, tablete și telefoane. 
Cât de des folosiți internetul pe acestea sau orice alt dispozitiv, în scopuri personale sau de serviciu? 

1. Niciodată 2. Doar
ocazional 

3. De câteva ori pe
săptămână

4. Aproape în
fiecare zi

5. În fiecare zi 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

DACĂ A2 = 4 SAU 5 

A3 Într-o zi obișnuită, cam cât timp petreceți folosind internetul pe un computer, 
tabletă, telefon sau alt dispozitiv, în scopuri personale sau de serviciu? 
Vă rugăm să formulați răspunsul în ore și minute. 

SCRIE DURATA: 
______ ore ______ minute 

7777. (Refuz) 8888. (NȘ) 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

CARTELA 2 

A4 Folosind această cartelă, în general, ați spune că majoritatea oamenilor sunt de încredere sau că este 
nevoie de multă precauție în relația cu oamenii?  
Răspundeți pe o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă că este nevoie de multă precauție, iar 10 
înseamnă că majoritatea oamenilor sunt de încredere. 

Este nevoie de multă 
precauție 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Majoritatea oamenilor 
sunt de încredere 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

CARTELA 3 

A5 Folosind această cartelă, credeți că majoritatea oamenilor vor încerca să profite de dumneavoastră 
dacă au ocazia sau vor încerca să fie corecți? 

Majoritatea oamenilor 
vor încerca să profite 
de mine 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Majoritatea oamenilor 
vor încerca să fie 

corecți 

77. (Refuz) 88. (NȘ)



2 

CARTELA 4 

A6 Ați spune că în general oamenii încearcă să fie de ajutor sau că își urmăresc mai ales propriul 
interes?  

Oamenii își 
urmăresc mai ales 
propriul interes 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oamenii încearcă 
mai degrabă să fie de 

ajutor 

77. (Refuz) 88. (NȘ)
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B. POLITICĂ 

Acum aș vrea să vă pun câteva întrebări despre politică și guvernare. 

B1 Cât de interesat sunteți de politică? 

1. Foarte interesat 2. Destul de interesat 3. Puțin interesat 4. Deloc interesat 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

CARTELA 5 

B2 În ce măsură ați spune că sistemul politic din România permite oamenilor ca dumneavoastră să aibă 
un cuvânt de spus în deciziile autorităților statului? 

1. Deloc 2. Foarte puțin 3. Oarecum 4. Mult 5. Foarte mult 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

CARTELA 6 

B3 Cât de capabil vă considerați să vă asumați un rol activ într-un grup implicat în chestiuni politice? 

1. Deloc capabil 2. Puțin capabil 3. Destul de
capabil

4. Foarte
capabil

5. Pe deplin
capabil

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

CARTELA 7 

B4 Și în ce măsură ați spune că sistemul politic din România permite oamenilor ca dumneavoastră să 
influențeze deciziile politice? 

1. Deloc 2. Foarte puțin 3. Oarecum 4. Mult 5. Foarte mult 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

CARTELA 8 

B5 Și cât de încrezător sunteți în capacitatea dumneavoastră de a lua parte la politică? 

1. Deloc
încrezător

2. Puțin
încrezător

3. Destul de
încrezător

4. Foarte
încrezător

5. Complet
încrezător

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

CARTELA 9 

B6-
B12 

Folosind această cartelă, spuneți-mi, pe o scală de la 0 la 10, în ce măsură aveți personal încredere 
în fiecare dintre instituțiile pe care le voi citi cu voce tare. 0 înseamnă că nu aveți deloc încredere într-
o instituție, iar 10 că aveți încredere deplină. 

B6 Parlamentul României? 

Nu am deloc 
încredere 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Am deplină 
încredere 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

B44 Guvernul României? 

Nu am deloc 
încredere 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Am deplină 
încredere 

77. (Refuz) 88. (NȘ)
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B7 Sistemul juridic? 

Nu am deloc 
încredere 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Am deplină 
încredere 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

B8 Poliția? 

Nu am deloc 
încredere 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Am deplină 
încredere 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

B9 Politicieni? 

Nu am deloc 
încredere 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Am deplină 
încredere 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

B10 Partidele politice? 

Nu am deloc 
încredere 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Am deplină 
încredere 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

B11 Parlamentul European? 

Nu am deloc 
încredere 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Am deplină 
încredere 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

B12 Națiunile Unite? 

Nu am deloc 
încredere 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Am deplină 
încredere 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

B13 În zilele noastre, unii oameni nu votează din diverse motive. 
Ați votat la ultimele alegeri generale din România din decembrie 2016? 

1. Da 2. Nu 3. Nu am avut
drept de vot

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

DACĂ B13 = 1 

B14 Cu ce partid ați votat la acele alegeri? 

1. 
2. 
3. 
4. 

PNL 
PSD 
PMP 
UDMR 

5. 
6. 
7. 

ALDE 
USR 
Altul (SCRIEȚI) _________ 

77. (Refuz)

88. (NȘ)
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ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

B15 
B22 

Există diverse moduri ce pot fi încercate pentru a îmbunătăți situația din România sau pentru a 
preveni înrăutățirea ei. În ultimele 12 luni, ați făcut vreunul dintre următoarele lucruri? Ați … 

1. Da 2. Nu
7. 

(Refuz) 
8. 

(NȘ) 

B15 
… contactat un politician sau un funcționar din
administrația națională sau locală? 

1 2 7 8 

B16 … activat într-un partid politic sau grup de acțiune? 1 2 7 8 

B17 … activat în altă organizație sau asociație? 1 2 7 8 

B18 
… purtat sau afișat un ecuson sau un abțibild de
campanie? 

1 2 7 8 

B19 … semnat o petiție? 1 2 7 8 

B20 … luat parte la o demonstrație publică legală? 1 2 7 8 

B21 … boicotat anumite produse? 1 2 7 8 

B22 
… postat sau distribuit online ceva despre politică, de
exemplu pe bloguri, prin e-mail sau pe rețelele sociale, 
cum ar fi Facebook sau Twitter? 

1 2 7 8 

B23 Există un anumit partid politic de care vă simțiți mai apropiat decât de celelalte partide? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

DACĂ B23 = 1 

B24 Care anume? 

1. 
2. 
3. 
4. 

PNL 
PSD 
PMP 
UDMR 

5. 
6. 
7. 
8. 

Pro România 
ALDE 
USR 
Altul (SCRIEȚI) _________ 

  DACĂ B24 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

B25 Cât de apropiat vă simțiți de acest partid? Vă simțiți: 

1. Foarte
apropiat

2. Destul de
apropiat

3. Puțin
apropiat

4. Deloc
apropiat

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

CARTELA 10 

B26 În politică oamenii vorbesc uneori de „stânga” și de „dreapta”. 
Folosind această cartelă, unde v-ați plasa pe această scală, unde 0 înseamnă stânga și 10 înseamnă 
dreapta? 

Stânga 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dreapta 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

77. (Refuz)

88. (NȘ)
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CARTELA 11 
Răspundeți folosind această cartelă, unde 0 înseamnă extrem de nemulțumit iar 10 înseamnă extrem 
de mulțumit 

B27 Una peste alta, cât de mulțumit sunteți de viața pe care o duceți în prezent? 

Extrem de 
nemulțumit 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extrem de 
mulțumit 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

B28 Per total, cât de mulțumit sunteți de starea actuală a economiei din România? 

Extrem de 
nemulțumit 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extrem de 
mulțumit 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

B29 Trecând acum la Guvernul României, cât de mulțumit sunteți de modul în care își face datoria? 

Extrem de 
nemulțumit 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extrem de 
mulțumit 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

B30 Per total, cât de mulțumit sunteți de modul în care funcționează democrația în România? 

Extrem de 
nemulțumit 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extrem de 
mulțumit 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

CARTELA 12 

B31 Acum, folosind această cartelă, spuneți-mi: ce credeți despre starea generală a educației din România 
în prezent? 

Extrem de proastă 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extrem de bună 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

B32 Folosind tot această cartelă, spuneți-mi: ce credeți despre starea generală a serviciilor de sănătate din 
România în prezent? 

Extrem de proastă 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extrem de bună 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

CARTELA 13 

B33-
B36 

Folosind această cartelă, spuneți-mi în ce măsură sunteți sau nu de acord cu fiecare dintre 
următoarele afirmații. 

CITEȘTE CU VOCE TARE FIECARE AFIRMAȚIE ȘI COD 
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B33 Guvernul ar trebui să ia măsuri pentru a reduce diferențele de nivel între venituri. 

1. Acord
puternic

2. Acord 3. Nici acord,
 nici dezacord 

4. Dezacord 5. Dezacord
puternic

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

B34 Homosexualii și lesbienele trebuie să-și poată trăi viața așa cum doresc. 

1. Acord
puternic

2. Acord 3. Nici acord,
 nici dezacord 

4. Dezacord 5. Dezacord
puternic

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

B35 Dacă un membru apropiat al familiei ar fi homosexual sau lesbiană, m-aș simți rușinat. 

1. Acord
puternic

2. Acord 3. Nici acord,
 nici dezacord 

4. Dezacord 5. Dezacord
puternic

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

B36 Cuplurile homosexuale trebuie să aibă aceleași drepturi de a adopta copii ca și cuplurile 
heterosexuale. 

1. Acord
puternic

2. Acord 3. Nici acord,
 nici dezacord 

4. Dezacord 5. Dezacord
puternic

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

CARTELA 14 

B37 Trecând acum la Uniunea Europeană, unii consideră că unificarea europeană trebuie să progreseze. 
Alții spun că a mers deja prea departe.  
Folosind această cartelă, ce număr de pe scală exprimă cel mai bine părerea dumneavoastră? 

Unificarea a mers 
deja prea departe 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Unificarea trebuie 
să progreseze 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

Acum câteva întrebări despre persoanele din alte țări care vin să trăiască în România. 

CARTELA 15 

B38 Acum, cu această cartelă, în ce măsură credeți că România ar trebui să permită oamenilor de aceeași 
etnie cu majoritatea românilor să vină și să locuiască aici?? 

1. 
2. 
3. 
4. 

Să permită multor oameni să vină și să locuiască aici 
Să permită unor oameni 
Să permită doar puținor oameni 
Să nu permită niciunora 

7. (Refuz)
8. (NȘ)

B39 Dar oamenilor de etnie diferită față de majoritatea oamenilor din România? 
Folosiți tot această cartelă.  

1. 
2. 
3. 
4. 

Să permită multor oameni să vină și să locuiască aici 
Să permită unor oameni 
Să permită doar puținor oameni 
Să nu permită niciunora 

7. (Refuz)
8. (NȘ)
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B40 Dar oamenilor din țări mai sărace din afara Europei? 
Folosiți aceeași cartelă. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Să permită multor oameni să vină și să locuiască aici 
Să permită unor oameni 
Să permită doar puținor oameni 
Să nu permită niciunora 

7. (Refuz)
8. (NȘ)

CARTELA 16 

B41 Ați spune că este în general bine sau rău pentru economia României dacă vin oameni din alte țări să 
trăiască aici? 

Rău pentru 
economie 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bine pentru 
economie 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

CARTELA 17 

B42 Și, folosind această cartelă, ați spune că viața culturală a României este în general compromisă sau 
îmbogățită de oameni din alte țări care vin să locuiască aici? 

Viața culturală este 
compromisă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Viața culturală 
este îmbogățită 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

CARTELA 18 

B43 România este un loc mai rău sau mai bun ca urmare a faptului că vin oameni din alte țări să locuiască 
aici? 

Un loc mai rău 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Un loc mai bun 

77. (Refuz) 88. (NȘ)
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C. BUNĂSTARE SUBIECTIVĂ 

Acum vă voi pune câteva întrebări despre dumneavoastră și viața dumneavoastră. 

CARTELA 19 

C1 Privind în ansamblu, cât de fericit considerați că sunteți? 
Vă rog să folosiți această cartelă. 

Extrem de nefericit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extrem de fericit 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

CARTELA 20 

C2 Folosind această cartelă îmi puteți spune, vă rog, cât de des vă întâlniți cu prietenii, rudele sau colegii 
de serviciu pentru a vă petrece timpul liber? 

CARTELA 21 

C3 Există persoane cu care puteți să discutați despre chestiuni/subiecte intime și personale? 
Alegeți răspunsul de pe cartelă. 

CARTELA 22 

C4 În comparație cu cei de vârsta dumneavoastră cam cât de des considerați că socializați? 
Folosiți această cartelă. 

1. Niciodată 
Mai puțin de o dată pe lună 
O dată pe lună 
De câteva ori pe lună 
O dată pe săptămână 
De câteva ori pe săptămână 
În fiecare zi 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

77. (Refuz)
88. (NȘ)

0. Niciunul 
1 
2 
3 
între 4 și 6 
între 7 și 9 
10 sau mai mulți 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

77. (Refuz)
88. (NȘ)

1. Mult mai puțin decât majoritatea 
Mai puțin decât majoritatea 
Cam la fel 
Mai mult decât majoritatea 
Mult mai mult decât majoritatea 

2. 
3. 
4. 
5. 

7. (Refuz)
8. (NȘ)
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C5 Ați fost dumneavoastră sau vreun membru al familiei victima unei spargeri sau a unei agresiuni fizice 
în ultimii 5 ani? 

C6 Cât de în siguranță vă simțiți/ v-ați simțit mergând singur(ă) în această zonă după lăsarea serii? 
Vă simțiți/ v-ați simțit.... 

1. În deplină
siguranță

2. În siguranță 3. În pericol 4. În foarte
mare pericol

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

Următorul set de întrebări se referă la dumneavoastră. 

C7 Cum stați cu sănătatea în general? Considerați că este... 

1. Foarte bună 2. Bună 3. Destul de bună 4. Proastă 5. Foarte proastă 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

C8 Sunteți incomodat în vreun fel în desfășurarea activităților zilnice de vreo boală de lungă durată, sau 
de vreo dizabilitate sau de o problemă de sănătate mentală? 

DACĂ DA, în ce grad sunteți incomodat de aceasta? 

Oamenii pot simți diverse grade de atașament față de țara în care trăiesc și față de Europa. 

CARTELA 23 

C9 Cât de atașat emoțional vă simțiți față de România? 
Vă rog să alegeți un număr de la 0 la 10, unde 0 înseamnă că nu sunteți deloc atașat emoțional, iar 10 
presupune că sunteți foarte atașat din punct de vedere emoțional. 

Deloc atașat 
emoțional 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Foarte atașat 
emoțional 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

C10 Și cât de atașat din punct de vedere emoțional vă simțiți față de Europa? 

Deloc atașat 
emoțional 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Foarte atașat 
emoțional 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

C11 Considerați că aparțineți unei anumite religii sau confesiuni? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

DACĂ C11 = 1 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

1. Da, mult 2. Da, într-o
anumită măsură 

3. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 
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  C12 Căreia? 

DACĂ C11 = 2, 7, 8 / ÎNTREABĂ DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE NU SE SPECIFICĂ O 
RELIGIE/DENOMINAȚIE SAU SE DĂ RĂSPUNSUL „NU ȘTIU/SE REFUZĂ 
RĂSPUNSUL” LA C11 (DACĂ C11 = 2, 7, 8)  

C13 Ați considerat vreodată că aparțineți unei anumite religii sau confesiuni? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

DACĂ C13 = 1 

  C14 Căreia? 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

CARTELA 24 

C15 Indiferent dacă aparțineți unei anumite religii, cât de religios/religioasă ați spune că sunteți? 

Deloc religios/ 
religioasă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Foarte religios/ 
religioasă 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

CARTELA 25 

C16 Exceptând ocaziile speciale precum nunțile sau înmormântările, cam cât de des participați la serviciile 
religioase în prezent? Vă rog să folosiți această cartelă. 

1. Romano-catolică 
Protestantă 
Ortodoxă 
Altă confesiune creștină 
Evreiască 
Islamică 
Religii răsăritene 
Alte religii necreștine 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

77. (Refuz)

1. Romano-catolică 
Protestantă 
Ortodoxă 
Altă confesiune creștină 
Evreiască 
Islamică 
Religii răsăritene 
Alte religii necreștine 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

77. (Refuz)
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C17 Exceptând momentele în care participați la serviciile religioase, cât de des vă rugați, în cazul în care 
faceți acest lucru? Vă rog să folosiți această cartelă. 

C18 V-ați descrie ca aparținând unui grup care este discriminat în această țară? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

DACĂ C18 = 1 

  C19 Care sunt motivele pentru care este discriminat grupul dumneavoastră? 
Mai sunt și alte motive? 

CODIFICAȚI TOATE RĂSPUNSURILE 

NU DA 

A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I. 
J. 

Culoare sau rasă 0 1 

Naționalitate 0 1 

Religie 0 1 

Limbă 0 1 

Grup etnic 0 1 

Vârstă 0 1 

Sex 0 1 

Sexualitate 0 1 

Dizabilități 0 1 

Altele 0 1 

7. (Refuz)
8. (NȘ)

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

C20 Sunteți cetățean al României? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

1. În fiecare zi 
De mai multe ori pe săptămână 
O dată pe săptămână 
Cel puțin o dată pe lună 
Numai la sărbătorile importante 
Mai rar 
Niciodată 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

77. (Refuz)
88. (NȘ)

1. În fiecare zi 
De mai multe ori pe săptămână 
O dată pe săptămână 
Cel puțin o dată pe lună 
Numai la sărbătorile importante 
Mai rar 
Niciodată 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

77. (Refuz)
88. (NȘ)

 



13 

DACĂ C20 = 2, 8 

  C21 Ce cetățenie aveți? 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

C22 V-ați născut în România? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

     DACĂ C22 = 2 

C23 În ce țară v-ați născut? 

C24 În ce an ați venit pentru prima dată să 
locuiți în România? 

INTRODUCEȚI ANUL 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

 

 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

C27 Tatăl dumneavoastră s-a născut în România? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

  DACĂ C27 = 2 

C25 Ce limbă sau limbi vorbiți cel mai des acasă? 

INTRODUCEȚI PÂNĂ LA DOUĂ LIMBI   

C26 Aparțineți unei minorități etnice din România? 

77. 
(Refuz) 

88. 
(NȘ) 

77. 
(Refuz) 

88. 
(NȘ) 

777. 
(Refuz) 

888. 
(NȘ) 

777. 
(Refuz) 

888. 
(NȘ) 

000. Nu a 
menționat 

1 

2 

7777. 
(Refuz) 

8888. 
(NȘ) 
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C28 În ce țară s-a născut tatăl dumneavoastră? 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

C29 Mama dumneavoastră s-a născut în România? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

     DACĂ C29 = 2 

C30 În ce țară s-a născut mama dumneavoastră? 

RANDOMIZARE CAPI: alocare automată aleatorie Grupului 1 (C32-C34), Grupului 2 (C35-C37) sau 
Grupului 3 (C38-C40), fiecare cuprinzând aproximativ o treime din mostră. Respondenții trebuie 
alocați aceluiași grup din secțiunea I ca aici. 

C31 NOTEAZĂ REZULTATUL RANDOMIZĂRII CAPI 

GRUPUL 1 GRUPUL 2 GRUPUL 3 

ÎNTREABĂ C32 SARI LA C35 SARI LA C38 

DACĂ GRUPUL 1 LA C31 (DACĂ C31 = 1) 

Acum câteva întrebări despre modul în care credeți că funcționează democrația în România astăzi. 

CARTELA 26 
Folosind această cartelă, spuneți-mi: în ce măsură credeți că fiecare dintre următoarele afirmații se aplică 
României? 

CITEȘTE CU VOCE TARE FIECARE AFIRMAȚIE 

C32 În România, partidele de la putere sunt pedepsite la alegeri dacă au făcut o treabă proastă.. 

Nu se aplică 
deloc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se aplică pe 
deplin 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

77. 
(Refuz) 

88. 
(NȘ) 

77. 
(Refuz) 

88. 
(NȘ) 
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C33 În România, autoritățile statului protejează cetățenii împotriva sărăciei. 

Nu se aplică 
deloc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se aplică pe 
deplin 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

C34 În România, autoritățile statului își explică deciziile către alegători. 

Nu se aplică 
deloc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se aplică pe 
deplin 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

MERGEȚI LA INTRODUCERE ÎNAINTE DE C41 

DACĂ GRUPUL 2 LA C31 (DACĂ C31 = 2) 

Acum câteva întrebări despre modul în care credeți că funcționează democrația în România astăzi. 

CARTELA 27 

C35 Folosind această cartelă, spuneți-mi: în ce măsură credeți că în România, partidele de la putere sunt 
pedepsite la alegeri dacă au făcut o treabă proastă? 

Partidele de la 
putere nu sunt deloc 
pedepsite la alegeri 
dacă au făcut o 
treabă proastă 

Partidele de la putere 
sunt pe deplin 

pedepsite la alegeri 
dacă au făcut o 
treabă proastă 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

CARTELA 28 

C36 Acum, folosind această cartelă, spuneți-mi: în ce măsură credeți că în România, autoritățile statului 
protejează cetățenii împotriva sărăciei? 

Autoritățile statului 
nu protejează deloc 
cetățenii împotriva 
sărăciei. 

Autoritățile statului 
protejează pe deplin 

cetățenii împotriva 
sărăciei. 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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CARTELA 29 

C37 Și, folosind această cartelă, spuneți-mi: în ce măsură credeți că în România, autoritățile statului își 
explică deciziile către alegători? 

Autoritățile statului 
nu își explică deloc 
deciziile către 
alegători. 

Autoritățile statului își 
explică pe deplin 

deciziile către 
alegători. 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

DACĂ GRUPUL 3 LA C31 (DACĂ C31 = 3) 

Acum câteva întrebări despre modul în care credeți că funcționează democrația în România astăzi. 

CARTELA 30 

C38 Folosind această cartelă, spuneți-mi: în ce măsură credeți că în România, partidele de la putere sunt 
pedepsite la alegeri dacă au făcut o treabă proastă? 

Partidele de la putere nu 
sunt deloc pedepsite la 
alegeri dacă au făcut o 
treabă proastă 

Partidele de la putere 
sunt pedepsite la 

alegeri dacă au făcut 
o treabă proastă

77. (Refuz) 88. (NȘ)

CARTELA 31 

C39 Acum, folosind această cartelă, spuneți-mi: în ce măsură credeți că în România, autoritățile statului 
protejează cetățenii împotriva sărăciei? 

Autoritățile statului nu 
protejează deloc cetățenii 
împotriva sărăciei 

Autoritățile statului 
protejează cetățenii 

împotriva sărăciei 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

CARTELA 32 

C40 Și, folosind această cartelă, spuneți-mi: în ce măsură credeți că în România, autoritățile statului își 
explică deciziile către alegători? 

Autoritățile statului nu-și 
explică deloc deciziile 
către alegători 

Autoritățile statului 
își explică deciziile 

către alegători 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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C41 Imaginați-vă că s-ar organiza mâine un referendum în România cu privire la apartenența la Uniunea 
Europeană. Ați vota ca România să rămână membru al Uniunii Europene sau să părăsească Uniunea 
Europeană? 

1. 
2. 

Să rămână membru al Uniunii Europene 
Să părăsească Uniunea Europeană 

33. (Aș preda buletinul de vot necompletat)
44. (Aș invalida buletinul de vot)
55. (Nu aș vota)
65. (Nu am drept de vot)
77. (Refuz)
88. (NȘ)
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D. TIMPUL VIEȚII 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

Acum câteva întrebări despre momentul în care ați făcut pentru prima dată unele lucruri. 

D1 Ați fost vreodată angajat plătit sau într-o ucenicie plătită de minim 20 de ore pe săptămână timp de 
minim 3 luni? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

 DACĂ D1 = 1 

D2 În ce an ați început să lucrați / ați fost angajat(ă) pentru prima dată într-
un astfel de loc de muncă (cu sau fără carte de muncă)? 

OPERATOR DE INTERVIU: „un astfel de loc de muncă” înseamnă 
angajat plătit sau ucenicie plătită de minim 20 de ore pe 
săptămână timp de minim 3 luni, ca la D1. 

INTRODUCEȚI ANUL 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

D3 În ce an, dacă e cazul, ați plecat prima oară de la părinți pentru a locui separat de ei timp de minim 
2 luni? 

OPERATOR DE INTERVIU: Părinți se consideră orice tutore legal, inclusiv părinții sociali, 
vitregi și adoptivi. A locui separat înseamnă în locuințe separate, adică cu o intrare 
separată. Includeți studenții care locuiesc separat timp de minim 2 luni, chiar dacă ocazional 
revin și locuiesc cu părinții. 

INTRODUCEȚI ANUL 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

D4 Ați locuit vreodată cu un soț/ soție sau un partener/ parteneră timp de trei luni sau mai mult? 

0000. (Încă locuiește în casa părintească și nu a plecat niciodată timp de 2 luni) 
(Nu a locuit niciodată cu un părinte) 1111. 

     7777. (Refuz) 
     8888. (NȘ) 

7777. 
(Refuz) 

8888. 
(NȘ) 
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1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

DACĂ D4 = 1 

D5 În ce an ați locuit pentru prima dată cu un soț/ soție sau un partener/ 
parteneră timp de trei luni sau mai mult? 

INTRODUCEȚI ANUL 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

D6 Sunteți sau ați fost vreodată căsătorit(ă)? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

DACĂ D6 = 1 

D7 În ce an v-ați căsătorit pentru prima dată? 

INTRODUCEȚI ANUL 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

D8 Ați născut/ vi s-a născut vreodată un copil? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

DACĂ D8 = 1 

D9 Câți copii ați născut/ vi s-au născut vreodată? 

OPERATOR DE INTERVIU: Include toți copiii născuți vii. 

D10 În ce an vi s-a născut (primul) copil? 

INTRODUCEȚI ANUL 

7777. 
(Refuz) 

8888. 
(NȘ) 

7777. 
(Refuz) 

8888. 
(NȘ) 

77. 
(Refuz) 

88. 
(NȘ) 

7777. 
(Refuz) 

8888. 
(NȘ) 



20 

DACĂ D9 > 1 

D11 În ce an vi s-a născut cel mai mic dintre copii? 

INTRODUCEȚI ANUL 

DACĂ D10 < 2004 - ÎNTREABĂ DOAR PE CEI CU PRIMUL COPIL NĂSCUT ÎN 
       2003 SAU MAI DEVREME 

D12 Câți nepoți aveți, dacă este cazul? 

SCRIE NUMĂRUL 

DACĂ D12 >= 1 

D13 În ce an vi s-a născut primul nepot? 

INTRODUCEȚI ANUL 

DACĂ D13 < 2004 - ÎNTREABĂ DOAR PE CEI CU PRIMUL NEPOT NĂSCUT ÎN 
        2003 SAU MAI DEVREME 

D14 Aveți strănepoți? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

RANDOMIZARE CAPI: alocare automată aleatorie la Grupul 1 (D15a-D34a) sau Grupul 2 (D15b-D34b), 
fiecare cuprinzând aproximativ o jumătate din eșantion. 

D14a ÎNREGISTREAZĂ REZULTATUL RANDOMIZĂRII CAPI 

GRUPUL 1 GRUPUL 2 

ÎNTREABĂ D15a SARI LA D15b 

7777. 
(Refuz) 

8888. 
(NȘ) 

77. 
(Refuz) 

88. 
(NȘ) 

7777. 
(Refuz) 

8888. 
(NȘ) 
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DACĂ GRUPUL 1 LA D14a (DACĂ D14a = 1) 

Chestionarul A 

Vă voi pune acum câteva întrebări despre fete și femei, în timp ce alte persoane care răspund la 
sondaj vor fi întrebați despre băieți și bărbați. 

D15a Ideile oamenilor diferă în ce privește vârstele la care fetele sau femeile devin adulți, de vârstă 
mijlocie sau vârstnice.  
La ce vârstă, aproximativ, considerați că fetele sau femeile devin adulți? 

OPERATOR DE INTERVIU: PENTRU TOȚI ITEMII CARE SOLICITĂ O VÂRSTĂ: 
Dacă respondentul spune „Depinde”, acceptă răspunsul și NU insista. 
Dacă respondentul oferă un interval de vârstă, cere să spună o anumită vârstă din acel 
interval. 
Dacă respondentul nu poate oferi o anumită vârstă, codifică în forma „Nu știu”. 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D16a Și la ce vârstă, aproximativ, considerați că femeile ajung la vârsta mijlocie? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D17a Și la ce vârstă, aproximativ, considerați că femeile ajung să fie vârstnice?? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

Acum voi trece la o serie de întrebări cu privire la vârsta ideală ori cea mai potrivită pentru fete sau 
femei de a face anumite lucruri, apoi despre când sunt prea tinere și în final despre când sunt prea în 
vârstă pentru a face anumite lucruri. Pentru fiecare situație, vă rog să oferiți cu aproximație o vârstă. 

D18a După părerea dumneavoastră, pentru o fată sau femeie, care este vârsta ideală la care să 
locuiască în cuplu fără a fi căsătorită? 

OPERATOR DE INTERVIU: PENTRU TOȚI ITEMII CARE SOLICITĂ O VÂRSTĂ: 
Dacă respondentul spune “Nu există o vârstă ideală/cea mai potrivită”, acceptă răspunsul 
și NU insista. 
Dacă respondentul oferă un interval de vârstă, cere să spună o anumită vârstă din acel 
interval. 
Dacă respondentul nu poate oferi o anumită vârstă, codifică în forma „Nu știu”. 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

000. 
(Depinde) 

777. 
(Refuz) 

888. 
(NȘ) 

000. 
 (Depinde) 

777. 
(Refuz) 

888. 
(NȘ) 

000. 
 (Depinde) 

7777. 
(Refuz) 

888. 
(NȘ) 
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D19a După părerea dumneavoastră, pentru o fată sau femeie, care este vârsta ideală la care să se 
căsătorească? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D20a După părerea dumneavoastră, pentru o fată sau femeie, care este vârsta ideală la care să devină 
mamă? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D21a După părerea dumneavoastră, pentru o femeie, care este vârsta ideală la care să se pensioneze? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

Uneori oamenii sunt considerați prea tineri pentru a face sau a experimenta anumite lucruri. 

D22a Înainte de ce vârstă considerați că este prea devreme pentru o fată sau femeie să iasă din 
sistemul de educație cu frecvență? 

OPERATOR DE INTERVIU: PENTRU TOȚI ITEMII CARE SOLICITĂ O VÂRSTĂ: 
Dacă respondentul spune „Niciodată nu e prea devreme”, acceptă răspunsul și NU insista. 
Dacă respondentul oferă un interval de vârstă, cere să spună o vârstă specifică din acel 
interval. 
Dacă respondentul nu poate oferi o anumită vârstă, codifică în forma „Nu știu”. 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

000. (Nu există o vârstă ideală ori cea mai potrivită) 
(Nu ar trebui niciodată să locuiască cu cineva în cuplu dacă nu sunt căsătoriți) 111. 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Nu există o vârstă ideală ori cea mai potrivită) 
(Nu ar trebui niciodată să se pensioneze) 
(Nu ar trebui niciodată să lucreze ca angajat) 

111. 
222. 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Niciodată nu este prea devreme) 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Nu există o vârstă ideală ori cea mai potrivită) 
(Nu ar trebui niciodată să se căsătorească) 111. 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Nu există o vârstă ideală ori cea mai 
potrivită) 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 
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D23a Înainte de ce vârstă considerați că este prea devreme pentru o femeie să locuiască în cuplu fără a 
fi căsătorită? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D24a Înainte de ce vârstă considerați că este prea devreme pentru o femeie să se căsătorească?? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D25a Înainte de ce vârstă considerați că este prea devreme pentru o femeie să devină mamă? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D26a Și înainte de ce vârstă considerați că este prea devreme pentru o femeie să se pensioneze? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

În același mod în care oamenii sunt uneori considerați prea tineri pentru a face anumite lucruri, 
uneori sunt considerați prea în vârstă. 

D27a După ce vârstă considerați că o femeie ar fi deja prea în vârstă să mai locuiască cu părinții? 

OPERATOR DE INTERVIU: PENTRU TOȚI ITEMII CARE SOLICITĂ O VÂRSTĂ: 
Dacă respondentul spune „Niciodată nu este prea în vârstă”, acceptă răspunsul și NU 
insista. 
Dacă respondentul oferă un interval de vârstă, cere să spună o anumită vârstă din acel 
interval. 
Dacă respondentul nu poate oferi o anumită vârstă, codifică în forma „Nu știu”. 

000. (Niciodată nu e prea devreme) 
(Nu ar trebui niciodată să se pensioneze) 
(Nu ar trebui niciodată să lucreze ca angajat) 

111. 
222. 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Niciodată nu este prea devreme) 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Niciodată nu este prea devreme) 
(Nu ar trebui niciodată să locuiască cu 
cineva în cuplu fără a fi căsătoriți) 

111. 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Niciodată nu este prea devreme) 
(Nu ar trebui niciodată să se căsătorească) 111. 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 
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INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D28a După ce vârstă considerați că o femeie este prea în vârstă pentru a mai avea și alți copii? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D29a După ce vârstă considerați că o femeie este prea în vârstă pentru a lucra mai mult de 20 de ore pe 
săptămână? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

CARTELA 33 
Folosind această cartelă 

D30a Cât de mult aprobați sau dezaprobați dacă o femeie alege să nu aibă niciodată copii? 

1. Dezaprob cu
tărie

2. Dezaprob 3. Nici nu aprob,
nici nu dezaprob 

4. Aprob 5. Aprob
cu tărie 

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

D31a Cât de mult aprobați sau dezaprobați dacă o femeie locuiește în cuplu fără a fi căsătorită? 

1. Dezaprob cu
tărie

2. Dezaprob 3. Nici nu aprob,
nici nu dezaprob 

4. Aprob 5. Aprob
cu tărie 

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

D32a Cât de mult aprobați sau dezaprobați dacă o femeie are un copil cu persoana cu care locuiește în 
relație de cuplu, fără a fi căsătorită? 

1. Dezaprob cu
tărie

2. Dezaprob 3. Nici nu aprob,
nici nu dezaprob 

4. Aprob 5. Aprob
cu tărie 

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

D33a Cât de mult aprobați sau dezaprobați dacă o femeie are un loc de muncă cu normă întreagă având 
copii mai mici de 3 ani? 

1. Dezaprob cu
tărie

2. Dezaprob 3. Nici nu aprob,
nici nu dezaprob 

4. Aprob 5. Aprob
cu tărie 

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

D34a Cât de mult aprobați sau dezaprobați dacă o femeie divorțează având copii mai mici de 12 ani? 

1. Dezaprob cu
tărie

2. Dezaprob 3. Nici nu aprob,
nici nu dezaprob 

4. Aprob 5. Aprob
cu tărie 

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

000. (Niciodată nu este prea în vârstă) 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Niciodată nu este prea în vârstă) 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Niciodată nu este prea în vârstă) 
(Nu ar trebui niciodată să lucreze) 111. 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 
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MERGI LA D35 

DACĂ GRUPUL 2 LA D14a (DACĂ D14a = 2) 

Chestionarul B 

Vă voi pune acum câteva întrebări despre băieți și bărbați, în timp ce alți oameni care răspund la 
sondaj vor fi întrebați despre fete și femei. 

D15b Ideile oamenilor diferă în ce privește vârstele la care băieții sau bărbații devin adulți, de vârstă 
mijlocie sau vârstnici. La ce vârstă, aproximativ, considerați că băieții sau bărbații devin adulți? 

OPERATOR DE INTERVIU: PENTRU TOȚI ITEMII CARE SOLICITĂ O VÂRSTĂ: 
Dacă respondentul spune „Depinde”, acceptă răspunsul și NU insista. 
Dacă respondentul oferă un interval de vârstă, cere să spună o anumită vârstă din acel 
interval. 
Dacă respondentul nu poate oferi o anumită vârstă, codifică în forma „Nu știu”. 
INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D16b Și la ce vârstă, aproximativ, considerați că bărbații ajung la vârsta mijlocie? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D17b Și la ce vârstă, aproximativ, considerați că bărbații ajung să devină vârstnici? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

Acum voi trece la o serie de întrebări cu privire la vârsta ideală ori cea mai potrivită pentru băieți sau 
bărbați de a face anumite lucruri, apoi despre când sunt prea tineri și în final despre când sunt prea 
în vârstă pentru a face anumite lucruri. 
Pentru fiecare situație, vă rog să oferiți cu aproximație o vârstă. 

D18b După părerea dumneavoastră, pentru un băiat sau bărbat, care este vârsta ideală la care să 
locuiască în cuplu fără a fi căsătorit? 

OPERATOR DE INTERVIU: PENTRU TOȚI ITEMII CARE SOLICITĂ O VÂRSTĂ: 
Dacă respondentul spune „Nu există o vârstă ideală”, acceptă răspunsul și NU insista. 
Dacă respondentul oferă un interval de vârstă, cere să spună o anumită vârstă din acel 
interval. 
Dacă respondentul nu poate oferi o anumită vârstă, codifică în forma „Nu știu”. 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

000. 
 (Depinde) 

777. 
(Refuz) 

888. 
(NȘ) 

000. 
 (Depinde) 

777. 
(Refuz) 

888. 
(NȘ) 

000. 
 (Depinde) 

777. 
(Refuz) 

888. 
(NȘ) 
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D19b După părerea dumneavoastră, pentru un băiat sau un bărbat, care este vârsta ideală la care să se 
căsătorească? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D20b După părerea dumneavoastră, pentru un băiat sau un bărbat, care este vârsta ideală la care să 
devină tată? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D21b După părerea dumneavoastră, pentru un bărbat, care este vârsta ideală la care să se 
pensioneze? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

Uneori oamenii sunt considerați prea tineri pentru a face sau a experimenta anumite lucruri. 

D22b Înainte de ce vârstă considerați că este prea devreme pentru un băiat sau un bărbat să iasă din 
sistemul de educație cu frecvență? 

000. (Nu există o vârstă ideală ori cea mai potrivită) 
(Nu ar trebui niciodată să locuiască cu cineva fără a fi căsătoriți) 111. 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Nu există o vârstă ideală ori cea mai potrivită) 
(Nu ar trebui niciodată să se căsătorească) 111. 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Nu există o vârstă ideală ori cea mai potrivită) 
(Nu ar trebui niciodată să se pensioneze) 
(Nu ar trebui niciodată să lucreze ca angajat) 

111. 
222. 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Nu există o vârstă ideală ori cea mai 
potrivită) 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 
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OPERATOR DE INTERVIU: PENTRU TOȚI ITEMII CARE SOLICITĂ O VÂRSTĂ: 
Dacă respondentul spune „Niciodată nu e prea devreme”, acceptă răspunsul și NU insista. 
Dacă respondentul oferă un interval de vârstă, cere să spună o anumită vârstă din acel 
interval. 
Dacă respondentul nu poate oferi o anumită vârstă, codifică în forma „Nu știu”. 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D23b Înainte de ce vârstă considerați că este prea devreme pentru un bărbat să locuiască în cuplu fără 
a fi căsătorit? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D24b Înainte de ce vârstă ați spune că, în general, este prea devreme pentru un bărbat să se 
căsătorească? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D25b Înainte de ce vârstă ați spune că, în general, este prea devreme pentru un bărbat să devină tată? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D26b Și înainte de ce vârstă ați spune că, în general, este prea devreme pentru un bărbat să se 
pensioneze? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

000. (Niciodată nu este prea devreme) 
(Nu ar trebui să locuiască NICIODATĂ în cuplu fără a fi căsătorit) 111. 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Niciodată nu este prea devreme) 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Niciodată nu este prea devreme) 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Niciodată nu este prea devreme) 
(Nu ar trebui niciodată să se căsătorească) 111. 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 
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În același mod în care oamenii sunt uneori considerați prea tineri pentru a face anumite lucruri, 
uneori sunt considerați prea în vârstă. 

D27b După ce vârstă ați spune că, în general, un bărbat este prea în vârstă să mai locuiască cu părinții? 

OPERATOR DE INTERVIU: PENTRU TOȚI ITEMII CARE SOLICITĂ O VÂRSTĂ: 
Dacă respondentul spune „Niciodată nu este prea în vârstă”, acceptă răspunsul și NU 
insista. 
Dacă respondentul oferă un interval de vârstă, cere să spună o anumită vârstă din acel 
interval. 
Dacă respondentul nu poate oferi o anumită vârstă, codifică în forma „Nu știu”. 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D28b După ce vârstă considerați că un bărbat este prea în vârstă pentru a mai avea și alți copii? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

D29b După ce vârstă considerați că un bărbat este prea în vârstă pentru a lucra mai mult de 20 de ore 
pe săptămână? 

INTRODUCEȚI VÂRSTA 

CARTELA 33 
Folosind această cartelă 

D30b Cât de mult aprobați sau dezaprobați dacă un bărbat alege să nu aibă niciodată copii? 

1. Dezaprob cu
tărie

2. Dezaprob 3. Nici nu aprob,
nici nu dezaprob 

4. Aprob 5. Aprob
cu tărie 

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

000. (Niciodată nu este prea devreme) 
(Nu ar trebui niciodată să se pensioneze) 
(Nu ar trebui niciodată să lucreze ca angajat) 

111. 
222. 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Niciodată nu este prea în vârstă) 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Niciodată nu este prea în vârstă) 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 

000. (Niciodată nu este prea în vârstă) 
(Nu ar trebui să niciodată lucreze) 111. 

     777. (Refuz) 
     888. (NȘ) 
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D31b Cât de mult aprobați sau dezaprobați dacă un bărbat locuiește în cuplu fără a fi căsătorit? 

1. Dezaprob cu
tărie

2. Dezaprob 3. Nici nu
dezaprob, nici nu 

aprob 

4. Aprob 5. Aprob
cu tărie 

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

D32b Cât de mult aprobați sau dezaprobați dacă un bărbat are un copil cu persoana cu care locuiește în 
relație de cuplu, fără a fi căsătorit? 

1. Dezaprob cu
tărie

2. Dezaprob 3. Nici nu aprob,
nici nu dezaprob 

4. Aprob 5. Aprob
cu tărie 

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

D33b Cât de mult aprobați sau dezaprobați dacă un bărbat are un loc de muncă cu normă întreagă în timp 
ce are copii mai mici de 3 ani? 

1. Dezaprob cu
tărie

2. Dezaprob 3. Nici nu aprob,
nici nu dezaprob 

4. Aprob 5. Aprob
cu tărie 

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

D34b Cât de mult aprobați sau dezaprobați dacă un bărbat divorțează având copii mai mici de 12 ani? 

1. Dezaprob cu
tărie

2. Dezaprob 3. Nici nu aprob,
nici nu dezaprob 

4. Aprob 5. Aprob
cu tărie 

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

CARTELA 34 

D35 În general, faceți planuri de viitor sau luați fiecare zi așa cum vine? 
Exprimați-vă părerea pe o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă „Fac planuri de viitor cât de mult 
posibil” iar 10 înseamnă „Iau fiecare zi așa cum vine”. 

Fac planuri de viitor 
cât de mult posibil 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Iau fiecare zi așa 
cum vine 

77. 
(Refuz) 

88. 
(NȘ) 
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F. ÎNTREBĂRI SOCI-DEMOGRAFICE 

Acum, aș dori să vă întreb câteva detalii despre dumneavoastră și despre ceilalți din gospodăria 
dumneavoastră. 

F1 Câte persoane locuiesc constant în această gospodărie, cu tot cu dumneavoastră și copiii, dacă sunt? 

SCRIE NUMĂRUL 

COLECTEAZĂ DETALII DESPRE RESPONDENT (NUMAI F2/F3), APOI ALȚI MEMBRI AI GOSPODĂRIEI 
(F2-F4), ÎN ORDINEA INVERSĂ A VÂRSTEI (DE LA CEL MAI ÎN VÂRSTĂ). 

PENTRU UȘURINȚĂ, PUTEȚI ADĂUGA NUMELE SAU INIȚIALELE FIECĂRUI MEMBRU AL 
GOSPODĂRIEI UNDE ESTE INDICAT 

F3 Și în ce an v-ați/ s-a născut? 

CARTELA 35 
Privind această cartelă, în ce relație este cu dumneavoastră? 

[Această pagină (întrebările F1-F4) să fie orientată spre pagina următoare (grila gospodăriei)] 

În ordine descrescătoare a vârstei (cel mai în vârstă primul) 

Persoana 
1 

(respondentul) 
2 3 4 5 6 

OPȚIONAL: 
Prenume sau 
inițială 

F2 Gen 

Bărbat 1 1 1 1 1 1 

Femeie 2 2 2 2 2 2 

F3 Anul 
nașterii 

F4 Relația de 
rudenie 

Soț / soție / 
partener / 
parteneră 

1 1 1 1 1 

Fiu / fiică 
(inclusiv vitreg, 
adoptat, social, 
copil al 
partenerului) 

2 2 2 2 2 

Părinte, socru, 
părintele 
partenerului, 
părinte vitreg 

3 3 3 3 3 

Frate / soră 4 4 4 4 4 

77. 
(Refuz) 

88. 
(NȘ) 

7777. 
(Refuz) 

8888. 
(NȘ) 
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(inclusiv vitreg, 
adoptat, social) 

Altă rudă 5 5 5 5 5 

Altă relație fără 
a fi de rudenie 

6 6 6 6 6 

(Refuz) 77 77 77 77 77 

(Nu știu) 88 88 88 88 88 

DACĂ F4=1 

CARTELA 36 

F6 Mi-ați spus că locuiți cu soțul / soția / partenerul / partenera. Care dintre descrierile de pe această 
cartelă descrie relația dumneavoastră cu el/ea? 

DACĂ NU 1 la F4 / DACĂ F6 = 1, 6, 77, 88 

F7 Ați locuit vreodată cu cineva în cuplu, fără a fi căsătoriți? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

F8 Ați divorțat vreodată? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

DACĂ NU 1 la F4 / DACĂ F6 = 3 

CARTELA37 
F11  Această întrebare se referă la starea dumneavoastră civilă legală și nu la persoana cu care locuiți sau 
        nu. Care anume dintre descrierile de pe această cartelă descrie starea dumneavoastră civilă actuală? 

CODIFICĂ DOAR UNA: COD PRIORITAR 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ NU LOCUIEȘTE CU COPII LA F4 
DACĂ NU 02 la F4 

F13 În gospodăria dumneavoastră au locuit vreodată copii ai dumneavoastră, vitregi, adoptați, în 
plasament sau ai unui partener? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

1. Căsătorit(ă) legal, cu acte 
Coabitare, locuiesc cu partenera/ul - fără a fi căsătoriți legal, cu acte 
Divorțat(ă) legal, cu acte 

 
 

ÎNTREABĂ F7 
ÎNTREABĂ F7 

3. 

6. 

77. (Refuz)
88. (NȘ)

1. Căsătorit(ă) legal, cu acte 
Divorțat(ă) legal, cu acte 
Văduv(ă) 
Niciuna dintre acestea (nu a fost niciodată căsătorit(ă) cu acte) 

4. 

5. 

6. 

77. (Refuz)
88. (NȘ)

ÎNTREABĂ F7 
SARI LA F8 
ÎNTREABĂ F7 
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ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

CARTELA 38 

F14 Ce frază de pe această cartelă descrie cel mai bine zona în care locuiți? 

CARTELA 39 

F15 Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ați finalizat cu succes? 

Folosiți această cartelă. 

OPERATOR DE INTERVIU: 
Se consideră finalizare cu succes dacă: 

 se emite un certificat oficial după o evaluare, ce indică promovarea cursului;

 se urmează integral un curs sau o perioadă de școlarizare dar nu se emite niciun certificat;

 se urmează integral un curs sau o perioadă de școlarizare și se emite un certificat de frecventare
(dar nu alte certificate, de ex., de promovare a cursului).

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

F16 Câți ani de educație ați terminat, cu sau fără frecvență? 
Echivalați în ani din învățământul cu frecvență și includeți învățământul general obligatoriu. 

OPERATOR DE INTERVIU: rotunjiți răspunsul în sus sau în jos până la cel mai apropiat an întreg. 

1. Un oraș mare 
Suburbie sau periferia unui oraș mare 
Un oraș mic 
Un sat de la țară 
O fermă sau o casă în mediul rural 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. (Refuz)
8. (NȘ)

0. Fără educație sau mai puțin de 4 clase 7. 
Liceu tehnologic/ industrial cu diplomă 
de Bacalaureat 

1. Gimnaziu (7 sau 8 clase) 8. 
Școală de Maiștri fără Bacalaureat/ 
Școală Postliceală fără Bacalaureat 

2. Școală de Arte și meserii 9. 
Școală de Maiștri cu Bacalaureat/  
Școală Postliceală cu Bacalaureat 

3. Liceu teoretic fără Bacalaureat 10. 
Facultate – subingineri sau colegiu 
(studii superioare de scurtă durată, 
maximum 2-3 ani) 

4. Liceu teoretic cu diplomă de Bacalaureat 11. 
Studii superioare (diplomă de licență) 
după 3-4 ani de studiu 

5. 
Școală de Ucenici (complementară) / 
Școală de Arte și meserii - an de completare / 
Școală Profesională 

12. 

Diplomă de studii superioare de lungă 
durată (diplome de licență pentru studii 
de lungă durată - arhitectură, medicină 
sau diplomă de studii aprofundate sau 
de master) după mai mult de 4 ani de 
studiu 

6. Liceu tehnologic/ industrial fără Bacalaureat 13. Doctorat 

 7777. (Refuz) 
     8888. (NȘ) 
   5555. (Altceva) 

77. 
(Refuz) 

88. 
(NȘ) 
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CARTELA 40 

F17a Folosind această cartelă, care dintre aceste descrieri se aplică la ceea ce ați făcut în ultimele 7 zile? 

Alegeți-le pe toate cele care se aplică. 
INSISTAȚI 

Altceva?   

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ AȚI CODIFICAT MAI MULT DE UNA LA F17a 

F17c Și care dintre aceste descrieri corespunde cel mai bine situației dumneavoastră (din ultimele șapte 
zile)? 

Alegeți doar una. 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ NU ESTE REMUNERAT LA F17a 
DACĂ NU 01 LA F17a 

F18 Ați desfășurat vreo activitate plătită de minim o oră în ultimile șapte zile? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

        DACĂ F18 = 2, 7, 8 

  F19 Ați avut vreodată un loc de muncă plătit? 

NU DA 

1. Activitate platită (sau temporar în concediu) (angajat, liber-profesionist, 
lucrând pentru afacerea de familie) 

0 1 

2. Elev sau student (neplătit de un angajator), inclusiv în vacanță 0 1 

3. Șomer, caut în mod activ un loc de muncă 0 1 

4. Șomer, doresc un loc de muncă dar nu caut în mod activ un loc de muncă 0 1 

5. Pensionat pe caz de boală sau persoană cu dizabilități 0 1 

6. Pensionar 0 1 

7. Stagiu militar obligatoriu sau în folosul comunității 0 1 

8. Lucru în gospodărie, îngrijirea copiilor sau a altor persoane 0 1 

55. (Altceva)
77. (Refuz)
88. (NȘ)

1. Activitate platită (sau temporar în concediu) (angajat, liber-profesionist, lucrând pentru 
afacerea de familie) 
Elev sau student (neplătit de un angajator), inclusiv în vacanță 
Șomer, caut în mod activ un loc de muncă 
Șomer, doresc un loc de muncă dar nu caut în mod activ un loc de muncă 
Pensionat pe caz de boală sau persoană cu dizabilități 
Pensionar 
Stagiu militar obligatoriu sau în folosul comunității 
Lucru în gospodărie, îngrijirea copiilor sau a altor persoane 
Altceva 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

77. (Refuz)
88. (NȘ)
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1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

        DACĂ F19 = 1 

  F20 În ce an ați avut ultima dată un loc de muncă 
plătit? 

  INTRODUCEȚI ANUL 

OPERATOR DE INTERVIU: Dacă Respondentul lucrează în prezent (cod 01 la F17a sau cod 1 la F18), 
puneți întrebările F21-F34a despre locul de muncă actual; dacă nu  
lucrează dar a avut un loc de muncă în trecut (cod 1 la F19), puneți 
întrebările F21-F34a despre ultimul loc de muncă. 

OPERATOR DE INTERVIU: Dacă respondentul are mai multe locuri de muncă, trebuie să vorbească 
despre cel care îi ocupă cele mai multe ore pe săptămână. Dacă are două 
locuri de muncă exact egale, trebuie să vorbească despre cel mai bine  
plătit dintre cele două. 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ LUCREAZĂ PLĂTIT LA F17a SAU F18, SAU DACĂ NU LUCREAZĂ PLĂTIT 
DAR A AVUT UN LOC DE MUNCĂ ÎN TRECUT LA F19  

DACĂ F17a=1 / F18 = 1 / F19 = 1) 

F21 La locul de muncă principal sunteți/erați: 

1. Angajat 2. Liber-profesionist 3. Implicat în afacerea
familiei

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

DACĂ F21 = 2 

  F22 Câți angajați aveți/aveați (dacă este cazul)? 

   SCRIE numărul de angajați: 

DACĂ F21 = 1, 3, 7, 8 

F23 Aveți/aveați un contract de muncă: 

1. pe durată nelimitată 
pe durată limitată 
sau nu aveți/nu aveați niciun contract? 

2. 

3. 

7. (Refuz)
8. (NȘ)

77777. 
(Refuz) 

88888. 
(NȘ) 

7777. 
(Refuz) 

8888. 
(NȘ) 
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ÎNTREABĂ DOAR DACĂ LUCREAZĂ PLĂTIT LA F17a SAU F18, SAU DACĂ NU LUCREAZĂ PLĂTIT 
DAR A AVUT UN LOC DE MUNCĂ ÎN TRECUT LA F19  

DACĂ F17a = 1 / F18 = 1 / F19 = 1 

F24 Cu tot cu dumneavoastră, câte persoane sunt/erau angajate în locul unde lucrați de obicei: 

F25 La locul de muncă principal, aveți/aveați responsabilități de supraveghere și control a activității altor 
angajați? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

DACĂ F25 = 1 

 F26 De câte persoane sunteți/erați responsabil? 

SCRIE 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ LUCREAZĂ PLĂTIT LA F17a SAU F18, SAU DACĂ NU LUCREAZĂ PLĂTIT 
DAR A AVUT UN LOC DE MUNCĂ ÎN TRECUT LA F19  

DACĂ F17a = 1 / F18 = 1 / F19 = 1 

CARTELA 41 
Voi citi cu voce tare o listă de lucruri despre viața dumneavoastră profesională. Folosind această cartelă, 
spuneți-mi în ce măsură: 

F27 Locul de muncă vă permite/vă permitea să decideți cum vă este/vă era organizată ziua de muncă? 

Nu am/ nu aveam 
nicio influență 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Am/ aveam control 
deplin 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

F28 Locul de muncă vă permite/ vă permitea să influențați deciziile de strategie privind activitățile 
organizației? 

Nu am/ nu aveam 
nicio influență 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Am/aveam control 
deplin 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

1. Sub 10 
Între 10 și 24 
Între 25 și 99 
Între 100 și 499 
500 sau mai multe 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. (Refuz)
8. (NȘ)

77777. 
(Refuz) 

88888. 
(NȘ) 
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F29 Câte ore „de bază” sau contractuale aveți/aveați pe săptămână (la locul de muncă principal), fără 
orele suplimentare plătite sau neplătite? 

OPERATOR DE INTERVIU: Un contract de 0 ore trebuie codificat ca 0 ore. Intervalul acceptabil de 
răspunsuri este între 0 și 168 de ore. 

         Scrie ORELE 

F30 Indiferent de numărul de ore „de bază” sau contractuale, câte ore lucrați în mod normal  pe 
săptămână (la locul de muncă principal), inclusiv orele suplimentare plătite sau neplătite? 

OPERATOR DE INTERVIU: Intervalul acceptabil de răspunsuri este între 0 și 168 de ore. 

         Scrie ORELE 

F31 Ce domeniu de activitate are/avea firma/organizația pentru care lucrați? 

         SCRIE 

CARTELA 42 

F32 Pentru care din tipurile de organizație de pe această cartelă lucrați? 

CODIFICĂ DOAR UN RĂSPUNS 

F33 Care este/era denumirea sau titlul locului dumneavoastră principal de muncă? 

         SCRIE 

F34 La locul principal de muncă, ce fel de activitate aveți/aveați în majoritatea timpului? 

         SCRIE 

1. Administrație centrală sau locală 
Alt sector public (cum ar fi educația și sănătatea) 
O întreprindere de stat 
O firmă privată 
Liber-profesionist 
Altceva: 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

77. (Refuz)
88. (NȘ)

555. (Fără un număr fix de ore 
     „de bază” sau contractate) 

777. 
(Refuz) 

888. 
(NȘ) 

777. 
(Refuz) 

888. 
(NȘ) 

777. 
(Refuz) 

888. 
(NȘ) 

77777. 
(Refuz) 

88888. 
(NȘ) 

77777. 
(Refuz) 

88888. 
(NȘ) 
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F34a Ce pregătire sau calificări sunt/erau necesare pentru locul de muncă?  

         SCRIE 

F35 În ultimii 10 ani, ați efectuat o activitate plătită într-o altă țară pentru o perioadă de minim 6 luni? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

F36 Ați fost vreodată șomer și ați căutat un loc de muncă mai mult de trei luni? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

 DACĂ F36 = 1 

  F37 A durat vreuna dintre aceste perioade mai mult de 12 luni? 

F38 A existat o astfel de perioadă în ultimii 5 ani? 

OPERATOR DE INTERVIU: „O astfel de perioadă” se referă la perioadele de 3 sau mai multe 
   luni de la F36. 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

F39 Sunteți sau ați fost vreodată membru al unui sindicat sau al unei organizații similare? 

DACĂ DA, sunteți în prezent sau ați fost în trecut? 

1. Da,
în prezent

2. Da,
în trecut

2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

CARTELA 43 

F40 Luați în considerare veniturile tuturor membrilor gospodăriei și orice alte venituri intrate în gospodărie. 
Care este principala sursă de venituri în gospodăria dumneavoastră? 

Folosiți această cartelă. 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

1. Salarii sau retribuții 
Venituri din activități independente (cu excepția agriculturii) 
Venituri din agricultură 
Pensii 
Ajutor de șomaj / disponibilizare 
Alte ajutoare sociale 
Venituri din investiții, economii, asigurări sau proprietăți 
Venituri din alte surse 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

77777. 
(Refuz) 

88888. 
(NȘ) 
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CARTELA 44 

F41 Folosind această cartelă, spuneți-mi: ce literă descrie veniturile totale ale gospodăriei dumneavoastră, 
după impozitare și deduceri, din toate sursele? Dacă nu știți valoarea exactă, estimați. 

Folosiți partea din cartelă pe care o cunoașteți cel mai bine: venituri lunare sau anuale. 

J R C M F S K P D H 
77. 

(Refuz) 
88. 

(NȘ) 

CARTELA 45 

F42 Care dintre descrierile de pe această cartelă se apropie cel mai mult de modul în care apreciați 
veniturile gospodăriei dumneavoastră în prezent? 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ MAI MULT DE 1 MEMBRU AL GOSPODĂRIEI LA F1 
DACĂ F1 > 1 

CARTELA 46 

F42a Acum luați în considerare veniturile dumneavoastră individuale. Care este principala dumneavoastră 
sursă de venituri? 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ LOCUIEȘTE CU SOȚ / SOȚIE / PARTENER/PARTENERĂ LA F4 
DACĂ F4 = 1 

CARTELA 47 

F44 Care este cel mai înalt nivel de educație pe care soțul / soția / partenerul / partenera dumneavoastră l-
a finalizat cu succes? Folosiți această cartelă. 

77. (Refuz)
88. (NȘ)

1. Veniturile îmi asigură un trai confortabil 
Veniturile îmi sunt suficiente 
Îmi este greu să mă descurc cu veniturile acestea 
Îmi este foarte greu să mă descurc cu veniturile acestea 

2. 

3. 

4. 

7. (Refuz)
8. (NȘ)

1. Salarii sau retribuții 
Venituri din activități independente (cu excepția agriculturii) 
Venituri din agricultură 
Pensii 
Ajutor de șomaj / disponibilizare 
Alte ajutoare sociale 
Venituri din investiții, economii, asigurări sau proprietăți 
Venituri din alte surse 
Nicio sursă de venit 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

77. (Refuz)
88. (NȘ)



39 

OPERATOR DE INTERVIU: 
Se consideră finalizare cu succes dacă: 

 se emite un certificat oficial după o evaluare, ce indică promovarea cursului;

 se urmează integral un curs sau o perioadă de școlarizare dar nu se emite niciun certificat;

 se urmează integral un curs sau o perioadă de școlarizare și se emite un certificat de frecventare
(dar nu alte certificate, de ex., de promovare a cursului).

CARTELA 48 

F45a Care dintre descrierile de pe această cartelă se aplică la ceea ce a făcut în ultimele 7 zile? 

Alegeți-le pe toate cele care se aplică. 
INSISTAȚI 

Altceva?  

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ AI CODIFICAT MAI MULT DE UNA LA F45a 

F45c Și care dintre descrierile de pe această cartelă descrie cel mai bine situația lui/ei (din ultimele 7 zile)?  

Alegeți doar una. 

0. Fără educație sau mai puțin de 4 clase 7. 
Liceu tehnologic/ industrial cu diplomă 
de Bacalaureat 

1. Gimnaziu (7 sau 8 clase) 8. 
Școală de Maiștri fără Bacalaureat/ 
Școală Postliceală fără Bacalaureat 

2. Școală de Arte și meserii 9. 
Școală de Maiștri cu Bacalaureat/  
Școală Postliceală cu Bacalaureat 

3. Liceu teoretic fără Bacalaureat 10. 
Facultate – subingineri sau colegiu 
(studii superioare de scurtă durată, 
maximum 2-3 ani) 

4. Liceu teoretic cu diplomă de Bacalaureat 11. 
Studii superioare (diplomă de licență) 
după 3-4 ani de studiu 

5. 
Școală de Ucenici (complementară) / 
Școală de Arte și meserii - an de completare / 
Școală Profesională 

12. 

Diplomă de studii superioare de lungă 
durată (diplome de licență pentru studii 
de lungă durată - arhitectură, medicină 
sau diplomă de studii aprofundate sau 
de master) după mai mult de 4 ani de 
studiu 

6. Liceu tehnologic/ industrial fără Bacalaureat 13. Doctorat 

     5555. (Altceva) 
     7777. (Refuz)    
     8888. (NȘ) 

NU DA 

1. Activitate platită (sau temporar în concediu) (angajat, liber-profesionist, 
lucrând pentru afacerea de familie) 

0 1 

2. Elev sau student (neplătit de un angajator), inclusiv în vacanță 0 1 

3. Șomer, caut în mod activ un loc de muncă 0 1 

4. Șomer, doresc un loc de muncă dar nu caut în mod activ un loc de muncă 0 1 

5. Pensionat pe caz de boală sau persoană cu dizabilități 0 1 

6. Pensionar 0 1 

7. Stagiu militar obligatoriu sau în folosul comunității 0 1 

8. Lucru în gospodărie, îngrijirea copiilor sau a altor persoane 0 1 

55. (Altceva)
77. (Refuz)
88. (NȘ)
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ÎNTREABĂ DOAR DACĂ PARTENERUL NU ESTE REMUNERAT LA F45a 
DACĂ NU 1 LA F45a 

F46 Puteți să-mi confirmați dacă a lucrat cu plată una sau mai multe ore în ultimele 7 zile? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

DACĂ F46 = 1 SAU DACĂ F45a = 1 

F47 Care este denumirea sau titlul locului său principal de muncă? 

         SCRIE 

F48 La locul său principal de muncă, ce fel de activitate are în majoritatea timpului? 

         SCRIE 

F49 Ce formare sau calificări sunt necesare pentru acel loc de muncă? 

         SCRIE 

F50 În activitatea sa principală este: 

1. Angajat 2. Liber-profesionist 3. Implicat în afacerea
familiei

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

F51 Câte ore lucrează în mod normal pe săptămână (la locul de muncă principal)? 
Includeți orele suplimentare plătite sau neplătite. 

1. Activitate platită (sau temporar în concediu) (angajat, liber-profesionist, lucrând pentru 
afacerea de familie) 
Elev sau student (neplătit de un angajator), inclusiv în vacanță 
Șomer, caut în mod activ un loc de muncă 
Șomer, doresc un loc de muncă dar nu caut în mod activ un loc de muncă 
Pensionat pe caz de boală sau persoană cu dizabilități 
Pensionar 
Stagiu militar obligatoriu sau în folosul comunității 
Lucru în gospodărie, îngrijirea copiilor sau a altor persoane 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 9.(Altceva) 
77. (Refuz)
88. (NȘ)

77777. 
(Refuz) 

88888. 
(NȘ) 

77777. 
(Refuz) 

88888. 
(NȘ) 

77777. 
(Refuz) 

88888. 
(NȘ) 
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OPERATOR DE INTERVIU: Intervalul acceptabil de răspunsuri este între 0 și 168 de ore. 

         Scrie ORELE 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

CARTELA 49 

F52 Care este cel mai înalt nivel de educație pe care tatăl dumneavoastră l-a finalizat cu succes? 
Folosiți această cartelă. 

OPERATOR DE INTERVIU: 
Se consideră finalizare cu succes dacă: 

 se emite un certificat oficial după o evaluare, ce indică promovarea cursului;

 se urmează integral un curs sau o perioadă de școlarizare dar nu se emite niciun certificat;

 se urmează integral un curs sau o perioadă de școlarizare și se emite un certificat de frecventare
(dar nu alte certificate, de ex., de promovare a cursului).

F53 Când aveați 14 ani, tatăl dumneavoastră lucra ca angajat, era liber-profesionist sau nu lucra? 

DACĂ F53 = 1, 2, 8 

F54 Care era denumirea sau titlul locului lui principal de muncă? 

0. Fără educație sau mai puțin de 4 clase 7. 
Liceu tehnologic/ industrial cu diplomă de 
Bacalaureat 

1. Gimnaziu (7 sau 8 clase) 8. 
Școală de Maiștri fără Bacalaureat/ 
Școală Postliceală fără Bacalaureat 

2. Școală de Arte și meserii 9. 
Școală de Maiștri cu Bacalaureat/  
Școală Postliceală cu Bacalaureat 

3. Liceu teoretic fără Bacalaureat 10. 
Facultate – subingineri sau colegiu (studii 
superioare de scurtă durată, maximum 2-
3 ani) 

4. Liceu teoretic cu diplomă de Bacalaureat 11. 
Studii superioare (diplomă de licență) 
după 3-4 ani de studiu 

5. 
Școală de Ucenici (complementară) / 
Școală de Arte și meserii - an de completare / 
Școală Profesională 

12. 

Diplomă de studii superioare de lungă 
durată (diplome de licență pentru studii 
de lungă durată - arhitectură, medicină 
sau diplomă de studii aprofundate sau de 
master) după mai mult de 4 ani de studiu 

6. Liceu tehnologic/ industrial fără Bacalaureat 13. Doctorat 

     5555. (Altceva) 
     7777. (Refuz)    
     8888. (NȘ) 

1. Angajat 
Liber-profesionist 
Nu lucra 
(Tatăl decedat/absent când respondentul avea 14 ani) 

ÎNTREABĂ F54 
ÎNTREABĂ F54 
SARI LA F56 
SARI LA F56 

2. 

3. 
4. 

7. (Refuz)
8. (NȘ)

SARI LA F56 
ÎNTREABĂ F54 

777. 
(Refuz) 

888. 
(NȘ) 
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SCRIE 

CARTELA 50 

F55 Care dintre descrierile de pe această cartelă descrie cel mai bine tipul de activitate cu care se ocupa 
când aveați 14 ani? 

DOAR UN RĂSPUNS 

OPERATOR DE INTERVIU: Respondenții trebuie să aleagă singuri o categorie. Dacă este necesar, 
adăugă: „Niciun răspuns nu este corect sau greșit. Alegeți pur și simplu 
categoria pe care o considerați cea mai potrivită.” 

1. 
Ocupații tehnice și profesionale 
cum ar fi: doctor, profesor, inginer, artist, expert contabil 

2. 
Ocupații administrative de nivel înalt 
cum ar fi: bancher, manager de nivel înalt, funcționar guvernamental de rang înalt, funcționar sindical 

3. 
Ocupații administrative 

cum ar fi: secretară, funcționar, șef de birou, contabil primar 

4. 
Sectorul vânzări 
cum ar fi: manager de vânzări, proprietar de magazin, asistent de magazin, agent de asigurări 

5. 
Sectorul serviciilor 
cum ar fi: proprietar de restaurant, ofițer de poliție, chelner, îngrijitor, frizer, cadru militar 

6. 
Muncitor calificat 
cum ar fi: maistru, mecanic auto, tipograf, sculer-matrițer, electrician 

7. 
Muncitor semicalificat 
cum ar fi: zidar, șofer de autobuz, lucrător în producție, tâmplar, tinichigiu, brutar 

8. 
Muncitor necalificat 
cum ar fi: zilier, hamal, muncitor necalificat în industrie 

9. 
Lucrător în agricultură 
cum ar fi: fermier, zilier în agricultură, șofer de tractor, pescar 

77. (Refuz)
88. (NȘ)

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

CARTELA 51 

F56 Care este cel mai înalt nivel de educație pe care mama dumneavoastră l-a finalizat cu succes? 
Folosiți această cartelă. 

OPERATOR DE INTERVIU: 
Se consideră finalizare cu succes dacă: 

 se emite un certificat oficial după o evaluare, ce indică promovarea cursului;

 se urmează integral un curs sau o perioadă de școlarizare dar nu se emite niciun certificat;

 se urmează integral un curs sau o perioadă de școlarizare și se emite un certificat de frecventare
(dar nu alte certificate, de ex., de promovare a cursului).
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F57 Când aveați 14 ani, mama dumneavoastră lucra ca angajat, era liber-profesionist sau nu lucra? 

DACĂ F57 = 1, 2, 8 

F58 Care era denumirea sau titlul locului ei principal de muncă? 

SCRIE 

CARTELA 52 

F59 Care dintre descrierile de pe această cartelă descrie cel mai bine tipul de activitate cu care se ocupa 
când aveați 14 ani? 

DOAR UN RĂSPUNS 

OPERATOR DE INTERVIU: Respondenții trebuie să aleagă singuri o categorie. Dacă este necesar, 
adaugă „Niciun răspuns nu este corect sau greșit. Alegeți pur și simplu 
categoria pe care o considerați cea mai potrivită.” 

1. 
Ocupații tehnice și profesionale 
cum ar fi: doctor, profesor, inginer, artist, expert contabil 

2. 
Ocupații administrative de nivel înalt 
cum ar fi: bancher, manager de nivel înalt, funcționar guvernamental de rang înalt, funcționar sindical 

0. Fără educație sau mai puțin de 4 clase 7. 
Liceu tehnologic/ industrial cu diplomă 
de Bacalaureat 

1. Gimnaziu (7 sau 8 clase) 8. 
Școală de Maiștri fără Bacalaureat/ 
Școală Postliceală fără Bacalaureat 

2. Școală de Arte și meserii 9. 
Școală de Maiștri cu Bacalaureat/  
Școală Postliceală cu Bacalaureat 

3. Liceu teoretic fără Bacalaureat 10. 
Facultate – subingineri sau colegiu 
(studii superioare de scurtă durată, 
maximum 2-3 ani) 

4. Liceu teoretic cu diplomă de Bacalaureat 11. 
Studii superioare (diplomă de licență) 
după 3-4 ani de studiu 

5. 
Școală de Ucenici (complementară) / 
Școală de Arte și meserii - an de completare / 
Școală Profesională 

12. 

Diplomă de studii superioare de lungă 
durată (diplome de licență pentru studii 
de lungă durată - arhitectură, medicină 
sau diplomă de studii aprofundate sau 
de master) după mai mult de 4 ani de 
studiu 

6. Liceu tehnologic/ industrial fără Bacalaureat 13. Doctorat 

     5555. (Altceva) 
     7777. (Refuz)    
     8888. (NȘ) 

1. Angajat 
Liber-profesionist 
Nu lucra 
(Mama decedată/absentă când respondentul avea 14 ani) 

ÎNTREABĂ F58 
ÎNTREABĂ F58 
SARI LA F60 
SARI LA F60 

2. 

3. 
4. 

7. (Refuz)
8. (NȘ)

SARI LA F60 
ÎNTREABĂ F58 
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3. 
Ocupații administrative 

cum ar fi: secretară, funcționar, șef de birou, contabil primar 

4. 
Sectorul vânzări 
cum ar fi: manager de vânzări, proprietar de magazin, asistent de magazin, agent de asigurări 

5. 
Sectorul serviciilor 
cum ar fi: proprietar de restaurant, ofițer de poliție, chelner, îngrijitor, frizer, cadru militar 

6. 
Muncitor calificat 
cum ar fi: maistru, mecanic auto, tipograf, sculer-matrițer, electrician 

7. 
Muncitor semicalificat 
cum ar fi: zidar, șofer de autobuz, lucrător în producție, tâmplar, tinichigiu, brutar 

8. 
Muncitor necalificat 
cum ar fi: zilier, hamal, muncitor necalificat în industrie 

9. 
Lucrător în agricultură 
cum ar fi: fermier, zilier în agricultură, șofer de tractor, pescar 

77. (Refuz)
88. (NȘ)

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

F60 În ultimele douăsprezece luni, ați urmat vreun curs sau ați participat la vreo prelegere sau conferință 
pentru a vă îmbunătăți cunoștințele sau abilitățile profesionale? 

1. Da 2. Nu 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

CARTELA 53 

F61 Cum v-ați descrie originea strămoșească? 
Folosiți această cartelă pentru a alege cel mult două origini care vi se aplică. 

OPERATOR DE INTERVIU: Codifică maxim două ascendențe în total. 
Dacă sunt menționate mai mult de două, cereți respondentului să aleagă două. 
Dacă respondentul nu poate face acest lucru, codificați primele două ascendențe menționate. 

OPERATORUL DE INTERVIU INSISTĂ O DATĂ: 
Ce altă origine? 

Prima ascendență menționată 
(CODIFICĂ DOAR UNA) 

A doua ascendență menționată 
(CODIFICĂ DOAR UNA) 

1. Români 1. Români 

2. Șvabi 2. Șvabi 

3. Sași 3. Sași 

4. Roma 4. Roma 

5. Unguri 5. Unguri 

6. Secui 6. Secui 

7. Evrei 7. Evrei 

8. Bulgari 8. Bulgari 

9. Ucraineni 9. Ucraineni 

  444444. Alta. Care? 
  777777. (Refuz) 
  888888. (NȘ) 

444444. Alta. Care? 
555555. (Fără a doua origine) 
777777. (Refuz) 
888888. (NȘ) 
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G. JUSTIȚIE ȘI DREPTATE 

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

Acum câteva întrebări cu privire la modul în care funcționează sistemul politic în România. 

CARTELA 54 

G1 În ce măsură ați spune că sistemul politic din România asigură fiecăruia o șansă corectă de a 
participa în politică? 

1. Deloc 2. Foarte puțin 3. Oarecum 4. Mult 5. Foarte mult 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

G2 În ce măsură ați spune că sistemul politic din România ia în considerare interesele tuturor cetățenilor? 

1. Deloc 2. Foarte puțin 3. Oarecum 4. Mult 5. Foarte mult 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

G3 Cât de mult ați spune că deciziile din politica României sunt transparente, altfel spus că toată lumea 
poate vedea cum au fost luate? 

1. Deloc 2. Foarte puțin 3. Oarecum 4. Mult 5. Foarte mult 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

Următoarele câteva întrebări se referă la accesul la educație și la oportunitățile de muncă. 

CARTELA 55 

G4 În ce măsură credeți că această afirmație vi se aplică? 
Față de alți oameni din România, am avut o șansă bună de a atinge nivelul de educație dorit. 

Nu se aplică 
deloc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se aplică pe 
deplin 

55. (Încă nu am  terminat un
     nivel de educație) 

77. 
(Refuz) 

88. 
(NȘ) 

G5 Imaginați-vă că v-ați căuta un loc de muncă azi. 
În ce măsură credeți că această afirmație vi s-ar aplica?  
Față de alți oameni din România, aș avea o șansă bună de a obține locul de muncă dorit. 

Nu se aplică 
deloc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se aplică pe 
deplin 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

G6 În ce măsură credeți că această afirmație se aplică pentru România? 
Per total, toți oamenii din România au șanse bune de a atinge nivelul de educație dorit. 

Nu se aplică 
 deloc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se aplică pe 
deplin 

77. (Refuz) 88. (NȘ)
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G7 În ce măsură credeți că această afirmație se aplică pentru România? 
Per total, toți oamenii din România au șanse bune de a obține locul de muncă dorit. 

Nu se aplică 
deloc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se aplică pe 
deplin 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

Acum câteva întrebări privind situația dumneavoastră personală. Vă reamintesc că toate informațiile 
pe care mi le dați sunt strict confidențiale. 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ AU VENITURI DIN RETRIBUȚII, SALARII, ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE SAU 
AGRICULTURĂ LA F42a SAU F40 [(DACĂ F42a = 01, 02, 03) SAU (DACĂ F1 = 1 ȘI F40 = 01, 02, 03)] 

La următoarele întrebări, vă voi întreba mai întâi despre plata dumneavoastră brută înainte de 
impozitare și apoi despre plata netă după impozitare. 

CARTELA 56 

G8a Dacă ne gândim la cum sunteți plătit de obicei, care modalitate vă este mai familiară? 
Alegeți răspunsul de pe această cartelă. 

1. Plată lunară 2. Plată anuală 7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

G9a Cu cât sunteți plătit(ă) de obicei lunar, brut bani pe hârtie înainte de impozitare? 

OPERATOR DE INTERVIU: Folosiți 0 dacă respondentul nu primește niciun fel de plată. Dacă 
respondentul nu are o plată regulată, întrebați-l cât primește de obicei într-o lună/an. 

         INTRODUCEȚI VALOAREA [în moneda proprie] 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ NU ȘTIU/REFUZ LA G9a 
DACĂ G9a = 7777777, 8888888 

CARTELA 57 

G10a Ați putea să-mi spuneți ce literă descrie cu cât sunteți plătit(ă), brut bani pe hârtie? Dacă nu știți 
valoarea exactă, estimați. Folosiți partea din cartelă pe care o cunoașteți cel mai bine: plată lunară 
sau anuală. 

Folosiți partea din cartelă pe care o cunoașteți cel mai bine: venituri lunare sau anuale. 

K S D N G T L Q F J 
77. 

(Refuz) 
88. 

(NȘ) 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ AU VENITURI DIN RETRIBUȚII, SALARII, ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE SAU 
AGRICULTURĂ LA F42a SAU F40 [(DACĂ F42a = 01, 02, 03) SAU (DACĂ F1 = 1 ȘI F40 = 01, 02, 03)] 

G11a Și cu cât sunteți plătit(ă) de obicei lunar, net bani în mână după impozitare? 

OPERATOR DE INTERVIU: Folosește 0 dacă respondentul nu primește niciun fel de plată. Dacă 
respondentul nu are o plată regulată, întreabă cât primește de obicei într-o lună. 

7777777. 
(Refuz) 

8888888. 
(NȘ) 
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         INTRODUCEȚI VALOAREA [în moneda proprie] 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ NU ȘTIU/REFUZ LA G11a 
DACĂ G11a = 7777777, 8888888 

CARTELA 58 

G12a Ați putea să-mi spuneți ce literă descrie cu cât sunteți plătit(ă), net bani în mână? 
Dacă nu știți valoarea exactă, estimați. Folosiți partea din cartelă pe care o cunoașteți cel mai bine: 
plată lunară sau anuală. 

Folosiți partea din cartelă pe care o cunoașteți cel mai bine: plată lunară sau anuală. 

K S D N G T L Q F J 
77. 

(Refuz) 
88. 

(NȘ) 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ SUMA BRUTĂ DE LA G9a ESTE MAI MARE DE 0 SAU DACĂ NU 
ȘTIE/REFUZĂ LA G9a  
DACĂ G9a > 0 / G9a = 7777777, 8888888 

CARTELA 59 

G13a Cu suma brută bani pe hârtie, ați spune că sunteți plătit(ă) incorect de puțin, corect sau incorect de 
mult? 

 Dacă credeți că sunteți plătit(ă) incorect de puțin, alegeți un număr din partea stângă.

 Dacă credeți că sunteți plătit(ă) corect, alegeți 0.

 Dacă credeți că sunteți plătit(ă) incorect de mult, alegeți un număr din partea dreaptă.

Incorect de puțin Incorect de mult 

Extrem 
de 

incorect 

Foarte 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Puțin 
incorect 

Plată 
corectă 

Puțin 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Foarte 
incorect 

Extrem 
de 

incorect 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

7. (Refuz) 8. (NȘ)

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ SUMA NETĂ DE LA G11a ESTE MAI MARE DE 0 SAU DACĂ NU 
ȘTIE/REFUZĂ LA G11a  
DACĂ G11a > 0 / G11a = 7777777, 8888888 

G14a Cu suma netă bani în mână, ați spune că sunteți plătit(ă) incorect de puțin, corect sau incorect de 
mult? 

OPERATOR DE INTERVIU: Dacă respondentul are nevoie de instrucțiuni suplimentare privind 
   folosirea scalei, spune: 

 Dacă credeți că sunteți plătit(ă) incorect de puțin, alegeți un număr din partea stângă.

 Dacă credeți că sunteți plătit(ă) corect, alegeți 0.

 Dacă credeți că sunteți plătit(ă) incorect de mult, alegeți un număr din partea dreaptă.

7777777. 
(Refuz) 

8888888. 
(NȘ) 
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Incorect de puțin Incorect de mult 

Extrem 
de 

incorect 

Foarte 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Puțin 
incorect 

Plată 
corectă 

Puțin 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Foarte 
incorect 

Extrem 
de 

incorect 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

7. (Refuz) 8. (NȘ)

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ SUMA BRUTĂ NU ESTE CONSIDERATĂ CORECTĂ LA G13a, INCLUSIV 
DACĂ NU ȘTIE/REFUZĂ LA G13a  
DACĂ G13a > 0 / G13a < 0 / G13a = 7, 8 

G15a După părerea dumneavoastră, cu cât ar fi corect să fiți plătit(ă) lunar, brut bani pe hârtie? 

         INTRODUCEȚI VALOAREA [în moneda proprie] 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ SUMA NETĂ NU ESTE CONSIDERATĂ CORECTĂ LA G14a, INCLUSIV DACĂ 
NU ȘTIE/REFUZĂ LA G14a  
DACĂ G14a > 0 / G14a < 0 / G14a = 7, 8 

G16a După părerea dumneavoastră, cu cât ar fi corect să fiți plătit(ă) lunar/anual, net bani în mână? 

         INTRODUCEȚI VALOAREA [în moneda proprie] 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ AU VENITURI DIN RETRIBUȚII, SALARII, ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE SAU 
AGRICULTURĂ LA F42a SAU F40  
DACĂ F42a = 1, 2, 3 / DACĂ F1 = 1 ȘI F40 = 1, 2, 3 

G17a În general, credeți că persoanele care lucrează în aceeași ocupație ca a dumneavoastră în România 
sunt plătiți incorect de puțin, corect sau incorect de mult? 

OPERATOR DE INTERVIU: Dacă respondentul are nevoie de instrucțiuni suplimentare privind 
   folosirea scalei, spune: 

 Dacă credeți că sunt plătiți incorect de puțin, alegeți un număr din partea stângă.

 Dacă credeți că sunt plătiți corect, alegeți 0.

 Dacă credeți că sunt plătiți incorect de mult, alegeți un număr din partea dreaptă.

Incorect de puțin Incorect de mult 

Extrem 
de 

incorect 

Foarte 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Puțin 
incorect 

Plată 
corectă 

Puțin 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Foarte 
incorect 

Extrem 
de 

incorect 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

7. (Refuz) 8. (NȘ)

7777777. 
(Refuz) 

8888888. 
(NȘ) 

7777777. 
(Refuz) 

8888888. 
(NȘ) 
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[ÎNTREBĂRILE PENTRU SUBSETUL DE RESPONDENȚI CU VENITURI DIN PENSII ÎNCEP AICI] 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ ARE VENITURI DIN PENSII LA F42a SAU F40 
DACĂ F42a = 4 /  DACĂ F1 = 1 ȘI F40 = 4 

CARTELA 60 

G8b Luând în considerare veniturile dumneavoastră obișnuite din pensii, pe care le știți cel mai bine? 
Alegeți răspunsul de pe această cartelă. 

1. Venituri lunare
din pensii

2. Venituri anuale
din pensii

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

G11b Ce venit aveți de obicei din pensia lunară, net bani în mână după impozitare? 

OPERATOR DE INTERVIU: Folosește 0 dacă respondentul nu primește pensie. Dacă respondentul nu 
  are un venit regulat din pensie, întreabă de venitul obișnuit pe care-l 
  primește din pensie pe lună. 

         INTRODUCEȚI VALOAREA [în moneda proprie] 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ NU ȘTIE/REFUZĂ LA G11b 
DACĂ G11b = 7777777, 8888888 

CARTELA 61 

G12b Ați putea să-mi spuneți ce literă descrie venitul dumneavoastră din pensie, net bani în mână? Dacă 
nu știți valoarea exactă, estimați. 

Folosiți partea din cartelă pe care o cunoașteți cel mai bine: venit lunar sau anual. 

K S D N G T L Q F J 
77. 

(Refuz) 
88. 

(NȘ) 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ VENITURILE NETE DIN PENSII LA G11b SUNT MAI MARI DE 0 SAU DACĂ 
NU ȘTIE/REFUZĂ LA G11b  
DACĂ G11b > 0 / G11b = 7777777, 8888888 

CARTELA 62 

G14b Ați spune că venitul dumneavoastră din pensii, net bani în mână, este incorect de mic, corect sau 
incorect de mare? 

 Dacă credeți că venitul din pensii este incorect de mic, alegeți un număr din partea stângă.

 Dacă credeți că venitul din pensii este corect, alegeți 0.

 Dacă credeți că venitul din pensii este incorect de mare, alegeți un număr din partea dreaptă.

Venit incorect de mic Venit incorect de mare 

Extrem 
de 

incorect 

Foarte 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Puțin 
incorect 

Venit 
corect 

Puțin 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Foarte 
incorect 

Extrem 
de 

incorect 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

7. (Refuz) 8. (NȘ)

7777777. 
(Refuz) 

8888888. 
(NȘ) 
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ÎNTREABĂ DOAR DACĂ VENITURILE NETE DIN PENSII NU SUNT CONSIDERATE CORECTE LA 
G14b, INCLUSIV DACĂ NU ȘTIU/REFUZ LA G14b  
G14b > 0 / G14b <0 / G14b = 7, 8 

G16b După părerea dumneavoastră, cât ar fi corect să primiți lunar din pensii, net bani în mână? 

         INTRODUCEȚI VALOAREA [în moneda proprie] 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ ARE VENITURI DIN PENSII LA F42a SAU F40 
DACĂ F42a = 4 / DACĂ F1 = 1 ȘI F40 = 4 

CARTELA 62 

G17b În general, credeți că venitul din pensii ale persoanelor care au lucrat în aceeași profesie ca 
dumneavoastră în România este incorect de mic, corect sau incorect de mare? 

OPERATOR DE INTERVIU: Dacă respondentul are nevoie de instrucțiuni suplimentare privind 
   folosirea scalei, spune: 

 Dacă credeți că aceste venituri sunt incorect de mici, alegeți un număr din partea stângă.

 Dacă credeți că aceste venituri sunt corecte, alegeți 0.

 Dacă credeți că aceste venituri sunt incorect de mari, alegeți un număr din partea dreaptă.

Venit incorect de mic Venit incorect de mare 

Extrem 
de 

incorect 

Foarte 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Puțin 
incorect 

Venit 
corect 

Puțin 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Foarte 
incorect 

Extrem 
de 

incorect 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

7. (Refuz) 8. (NȘ)

[ÎNTREBĂRILE PENTRU SUBSETUL DE RESPONDENȚI CU VENITURI DIN INDEMNIZAȚII ȘI/SAU 
AJUTOARE SOCIALE ÎNCEP AICI] 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ AU VENITURI DIN ALOCAȚII DE ȘOMAJ / DISPONIBILIZARE SAU ORICE 
ALTE INDEMNIZAȚII SAU AJUTOARE SOCIALE LA F42A SAU F40  
DACĂ F42A = 5, 6 / DACĂ F1 = 1 ȘI F40 = 5, 6 

CARTELA 63 

G8c Luând în considerare venitul dumneavoastră din ajutor de șomaj și/sau ajutoare sociale, pe care îl știți 
cel mai bine. 

1. Venit lunar din ajutor de
șomaj și/ sau ajutoare
sociale

2. Venit anual din ajutor
de șomaj și/ sau
ajutoare sociale

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

7777777. 
(Refuz) 

8888888. 
(NȘ) 
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G11c Care este de obicei venitul dumneavoastră lunar din ajutor de șomaj și/sau ajutoare sociale, net bani 
în mână după impozitare? 

OPERATOR DE INTERVIU: Folosește 0 dacă respondentul nu primește niciun venit. Dacă 
   respondentul nu are un venit regulat din indemnizații și/sau  
   ajutoare sociale, întreabă de venitul din indemnizații și/sau ajutoare 
   sociale primite de obicei într-o lună. 

         INTRODUCEȚI VALOAREA [în moneda proprie] 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ NU ȘTIE/REFUZĂ LA G11c 
DACĂ G11c = 7777777, 8888888 

CARTELA 64 

G12c Ați putea să-mi spuneți ce literă descrie venitul dumneavoastră net bani în mână, din ajutor de șomaj 
și/sau ajutoare sociale? Dacă nu știți valoarea exactă, estimați. 

Folosiți partea din cartelă pe care o cunoașteți cel mai bine: venituri lunare sau anuale. 

K S D N G T L Q F J 
77. 

(Refuz) 
88. 

(NȘ) 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ SUMA NETĂ DIN INDEMNIZAȚII ȘI/SAU AJUTOARE SOCIALE LA G11c ESTE 
MAI MARE DECÂT 0 SAU DACĂ NU ȘTIE/REFUZĂ LA G11c  
DACĂ G11c > 0 / G11c = 7777777, 8888888 

CARTELA 65 

G14c Ați spune că venitul dumneavoastră din indemnizații și/sau ajutoare sociale, net bani în mână, este 
incorect de mic, corect sau incorect de mare? 

 Dacă credeți că venitul din indemnizații și/sau ajutoare sociale este incorect de mic, alegeți
un număr din partea stângă.

 Dacă credeți că venitul dumneavoastră din indemnizații și/sau ajutoare sociale este corect,
alegeți 0.

 Dacă credeți că venitul din indemnizații și/sau ajutoare sociale este incorect de mare, alegeți
un număr din partea dreaptă.

Venit(uri) incorect de mic(i) Venit(uri) incorect de mari 

Extrem 
de 

incorect 

Foarte 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Puțin 
incorect 

Venit 
corect 

Puțin 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Foarte 
incorect 

Extrem 
de 

incorect 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

7. (Refuz) 8. (NȘ)

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ SUMA NETĂ DIN INDEMNIZAȚII ȘI/SAU AJUTOARE SOCIALE NU ESTE 
CONSIDERATĂ CORECTĂ LA G14c, INCLUSIV DACĂ NU ȘTIE/REFUZĂ LA G14c  
G14c > 0 / G14c < 0 / G14c = 7, 8 

7777777. 
(Refuz) 

8888888. 
(NȘ) 
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G16c După părerea dumneavoastră, care ar fi nivelul corect al venitului dumneavoastră lunar, net bani în 
mână din indemnizații și/sau ajutoare sociale? 

         INTRODUCEȚI VALOAREA [în moneda proprie] 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ AU VENITURI DIN INDEMNIZAȚII DE ȘOMAJ/DISPONIBILIZARE SAU ORICE 
ALTE INDEMNIZAȚII SAU AJUTOARE SOCIALE LA F42A SAU F40  
DACĂ F42A = 5, 6 / DACĂ F1 = 1 ȘI F40 = 5, 6 

G17c În general, credeți că venitul persoanelor din România care primesc ajutor social este incorect de 
mic, corect sau incorect de mare? 

OPERATOR DE INTERVIU: Dacă respondentul are nevoie de instrucțiuni suplimentare privind 
  folosirea scalei, spune: 

 Dacă credeți că aceste venituri sunt incorect de mici, alegeți un număr din partea stângă.

 Dacă credeți că aceste venituri sunt corecte, alegeți 0.

 Dacă credeți că aceste venituri sunt incorect de mari, alegeți un număr din partea dreaptă.

Venit(uri) incorect de mic(i) Venit(uri) incorect de mari 

Extrem 
de 

incorect 

Foarte 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Puțin 
incorect 

Venit 
corect 

Puțin 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Foarte 
incorect 

Extrem 
de 

incorect 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

7. (Refuz) 8. (NȘ)

ÎNTREABĂ TOȚI RESPONDENȚII 

Acum câteva întrebări despre diferențele de venituri din România. 

Cifrele privind veniturile indică faptul că primii 10% dintre angajații din România câștigă mai mult de 
[valoarea lunară], iar ultimii 10% dintre salariați câștigă mai puțin de [valoarea lunară]. 

Aceste cifre se bazează pe veniturile înainte de impozitare pentru angajații cu normă întreagă. 

Vă voi întreba acum cât de corecte sunt veniturile pentru fiecare dintre aceste grupuri. 

CARTELA 65 

G18 Luați în considerare faptul că primii 10% dintre angajații din România câștigă mai mult de 4800 lei pe 
lună.  
După părerea dumneavoastră, aceste venituri sunt incorect de mici, corecte sau incorect de mari? 
Luați în considerare la modul general persoanele care câștigă venituri de acest nivel. 

OPERATOR DE INTERVIU: Dacă respondentul are nevoie de instrucțiuni suplimentare privind 
  folosirea scalei, spune: 

 Dacă credeți că aceste venituri sunt incorect de mici, alegeți un număr din partea stângă.

 Dacă credeți că aceste venituri sunt corecte, alegeți 0.

 Dacă credeți că aceste venituri sunt incorect de mari, alegeți un număr din partea dreaptă.

7777777. 
(Refuz) 

8888888. 
(NȘ) 
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Venit(uri) incorect de mic(i) Venit(uri) incorect de mari 

Extrem 
de 

incorect 

Foarte 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Puțin 
incorect 

Venit 
corect 

Puțin 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Foarte 
incorect 

Extrem 
de 

incorect 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

7. (Refuz) 8. (NȘ)

CARTELA 65 

G19 Acum luați în considerare faptul că ultimii 10% dintre angajații din România câștigă mai puțin de 
1200 lei pe lună. 
După părerea dumneavoastră, aceste venituri sunt incorect de mici, corecte sau incorect de mari? 
După părerea dumneavoastră, aceste venituri sunt incorect de mici, corecte sau incorect de mari? 

OPERATOR DE INTERVIU: Dacă respondentul are nevoie de instrucțiuni suplimentare privind 
  folosirea scalei, spune: 

 Dacă credeți că aceste venituri sunt incorect de mici, alegeți un număr din partea stângă.

 Dacă credeți că aceste venituri sunt corecte, alegeți 0.

 Dacă credeți că aceste venituri sunt incorect de mari, alegeți un număr din partea dreaptă.

Venit(uri) incorect de mic(i) Venit(uri) incorect de mari 

Extrem 
de 

incorect 

Foarte 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Puțin 
incorect 

Venit 
corect 

Puțin 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Foarte 
incorect 

Extrem 
de 

incorect 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

7. (Refuz) 8. (NȘ)

CARTELA 66 

G20 După părerea dumneavoastră, diferențele de avere din România sunt incorect de mici, corecte sau 
incorect de mari? 

 Dacă credeți că aceste diferențe sunt incorect de mici, alegeți un număr din partea stângă.

 Dacă credeți că aceste diferențe sunt corecte, alegeți 0.

 Dacă credeți că aceste diferențe sunt incorect de mari, alegeți un număr din partea dreaptă.

Difrențe incorect de mici Diferențe incorect de mri 

Extrem 
de 

incorect 

Foarte 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Puțin 
incorect 

Diferențe 
corecte 

Puțin 
incorect 

Oarecum 
incorect 

Foarte 
incorect 

Extrem 
de 

incorect 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

7. (Refuz) 8. (NȘ)
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Acum aș dori să vă întreb despre modul în care angajatorii din România aleg dintre candidații pentru 
un loc de muncă. 

Există mulți factori care pot influența dacă o persoană este sau nu aleasă pentru un loc de muncă. 
Vă voi întreba cât de multă influență are fiecare factor. 

Niciun răspuns nu este corect sau greșit, deci doar spuneți-mi ce credeți. 

CARTELA 67 
După părerea dumneavoastră, cât de mult influențează fiecare dintre următorii factori  decizia de a recruta 
sau nu o persoană pentru un loc de muncă în România? 

Influențează 
puțin sau 

deloc 

Influențează 
oarecum 

Influențează 
destul de 

mult 

Influențează 
foarte mult 

(Refuz) (NȘ) 

G21 
Cunoștințele și abilitățile 
persoanei. 

1 2 3 4 7 8 

G22 
Experiența persoanei la 
locul de muncă. 

1 2 3 4 7 8 

G23 
Dacă persoana 
cunoaște pe cineva din 
organizație. 

1 2 3 4 7 8 

G24 
Dacă persoana are 
statut de imigrant. 

1 2 3 4 7 8 

G25 
Dacă persoana este 
bărbat sau femeie 

1 2 3 4 7 8 

Acum câteva întrebări despre societate în general. 

CARTELA 68 
Există multe păreri diferite cu privire la ceea ce face ca o societate să fie corectă sau incorectă. 
În ce măsură sunteți sau nu de acord cu fiecare dintre următoarele afirmații? 

G26 O societate este corectă când veniturile și bogăția sunt distribuite în mod egal între toți oamenii. 

1. Acord
puternic

2. Acord 3. Nici acord,
nici dezacord 

4. Dezacord 5. Dezacord
puternic

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

G27 O societate este corectă atunci când oamenii care muncesc din greu câștigă mai mult decât alții. 

1. Acord
puternic

2. Acord 3. Nici acord,
 nici dezacord 

4. Dezacord 5. Dezacord
puternic

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

G28 O societate este corectă atunci când are grijă de cei săraci și aflați în dificultate indiferent de ceea ce 
aceștia dau înapoi societății. 

1. Acord
puternic

2. Acord 3. Nici acord,
 nici dezacord 

4. Dezacord 5. Dezacord
puternic

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

G29 O societate este corectă atunci când oamenii din familii cu statut social ridicat beneficiază de privilegii 
în viață. 

1. Acord
puternic

2. Acord 3. Nici acord,
 nici dezacord 

4. Dezacord 5. Dezacord
puternic

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 
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Și în ce măsură sunteți sau nu de acord cu fiecare dintre următoarele afirmații? 

G30 Cred că, în general, oamenii primesc ceea ce merită. 

1. Acord
puternic

2. Acord 3. Nici acord,
 nici dezacord 

4. Dezacord 5. Dezacord
puternic

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

G31 Sunt convins că dreptatea triumfă întotdeauna asupra nedreptății. 

1. Acord
puternic

2. Acord 3. Nici acord,
 nici dezacord 

4. Dezacord 5. Dezacord
puternic

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 

G32 Sunt convins că pe termen lung oamenii vor fi despăgubiți pentru nedreptăți. 

1. Acord
puternic

2. Acord 3. Nici acord,
 nici dezacord 

4. Dezacord 5. Dezacord
puternic

7. 
(Refuz) 

8. 
(NȘ) 
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H. SCALĂ DE VALORI UMANE 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ RESPONDENTUL ESTE BĂRBAT 
DACĂ F2 = 1 
RESPONDENȚI BĂRBAȚI 

CARTELA 69 

H1 Acum voi descrie pe scurt câteva persoane. Ascultați fiecare descriere și spuneți-mi în ce măsură 
fiecare dintre acestea vă seamănă sau nu. 
Folosiți această cartelă pentru a răspunde. 

Îmi 
seamănă 

foarte 
mult 

Îmi 
seamănă 

mult 

Îmi 
seamănă 
oarecum 

Îmi 
seamănă 

puțin 

Nu prea 
îmi 

seamănă 

Nu îmi 
seamănă 

deloc 
Refuz NȘ 

A 

Este important pentru el să 
aibă idei noi și să fie creativ. Îi 
place să facă lucrurile în felul 
lui. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

B 
Este important pentru el să 
fie bogat. Vrea să aibă mulți 
bani și lucruri scumpe. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

C 

Crede că este important ca 
fiecare persoană din lume să 
fie tratată în mod egal. Crede 
că toată lumea ar trebui să 
aibă șanse egale în viață. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

D 

Este important pentru el să 
arate ce poate. Vrea ca 
oamenii să admire ceea ce 
face. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

E 

Este important pentru el să 
trăiască într-un loc sigur. 
Evită orice i-ar pune 
siguranța în pericol. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

F 

Îi plac surprizele și caută 
mereu lucruri noi de făcut. 
Crede că este important să 
facă multe lucruri diferite în 
viață. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

G 

Crede că oamenii ar trebui să 
facă ceea ce li se spune. 
Crede că oamenii trebuie să 
respecte întotdeauna regulile, 
chiar și atunci când nu-i vede 
nimeni. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

H 

Este important pentru el să 
audă părerile oamenilor care 
sunt diferiți de el. Chiar și 
atunci când nu este de acord 
cu ei, tot dorește să-i 
înțeleagă. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

Este important pentru el să 
fie smerit și modest. Încearcă 
să nu atragă atenția asupra 
lui însuși. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

J 
Este important pentru el să 
se distreze. Îi place să se 
„răsfețe”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

K 

Este important pentru el să-și 
ia propriile decizii în viață. Îi 
place să fie liber și să nu 
depindă de alții. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

L 

Este foarte important pentru 
el să ajute oamenii din jurul 
lui. Vrea să aibă grijă de 
bunăstarea lor. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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M 

Este important pentru el să 
aibă mult succes. Speră ca 
oamenii să-i recunoască 
realizările. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N 

Este important pentru el ca 
administrația să-i asigure 
siguranța împotriva tuturor 
amenințărilor. Vrea ca statul 
să fie puternic pentru a-și 
apăra cetățenii. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

O 
Caută aventura și îi place să-
și asume riscuri. Vrea să aibă 
un o viață palpitantă. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P 

Este important pentru el să 
se comporte întotdeauna cum 
se cuvine. Vrea să evite să 
facă ceva ce oamenii ar 
considera greșit. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Q 

Este important pentru el să 
fie tratat cu respect de ceilalți. 
Vrea ca oamenii să facă ceea 
ce spune el. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

R 
Este important pentru el să 
fie loial prietenilor săi. Vrea 
să se dedice celor apropiați. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S 

Crede cu tărie că oamenilor 
ar trebui să le pese de 
natură. Este important pentru 
el să aibă grijă de mediul 
înconjurător. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T 

Tradiția este importantă 
pentru el. Încearcă să urmeze 
obiceiurile primite de la religia 
lui sau de la familia lui. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

U 

Folosește orice ocazie pentru 
a se distra. Este important 
pentru el să facă lucruri care 
îi fac plăcere. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ RESPONDENTUL ESTE FEMEIE 
DACĂ F2 = 2 

CARTELA 69 

H2 Acum voi descrie pe scurt câteva persoane. Ascultați fiecare descriere și spuneți-mi în ce măsură 
fiecare dintre acestea vă seamănă sau nu. 
Folosiți această cartelă pentru a răspunde. 

Îmi 
seamănă 

foarte 
mult 

Îmi 
seamănă 

mult 

Îmi 
seamănă 
oarecum 

Îmi 
seamănă 

puțin 

Nu prea 
îmi 

seamănă 

Nu îmi 
seamănă 

deloc 
Refuz NȘ 

A 

Este important pentru ea să 
aibă idei noi și să fie creativă. 
Îi place să facă lucrurile în 
felul ei. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

B 
Este important pentru ea să 
fie bogată. Vrea să aibă mulți 
bani și lucruri scumpe. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

C 

Crede că este important ca 
fiecare persoană din lume să 
fie tratată în mod egal. Crede 
că toată lumea ar trebui să 
aibă șanse egale în viață. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

D 

Este important pentru ea să 
arate ce poate. Vrea ca 
oamenii să admire ceea ce 
face. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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E 

Este important pentru ea să 
trăiască într-un loc sigur. 
Evită orice i-ar pune 
siguranța în pericol. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

F 

Îi plac surprizele și caută 
mereu lucruri noi de făcut. 
Crede că este important să 
facă multe lucruri diferite în 
viață. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

G 

Crede că oamenii ar trebui să 
facă ceea ce li se spune. 
Crede că oamenii trebuie să 
respecte întotdeauna regulile, 
chiar și atunci când nu-i vede 
nimeni. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

H 

Este important pentru ea să 
audă părerile oamenilor care 
sunt diferiți de ea. Chiar și 
atunci când nu este de acord 
cu ei, tot dorește să-i 
înțeleagă. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

Este important pentru ea să 
fie smerită și modestă. 
Încearcă să nu atragă atenția 
asupra ei însăși. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

J 
Este important pentru ea să 
se distreze. Îi place să se 
„răsfețe”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

K 

Este important pentru ea să-
și ia propriile decizii în viață. Îi 
place să fie liberă și să nu 
depindă de alții. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

L 

Este foarte important pentru 
ea să ajute oamenii din jurul 
ei. Vrea să aibă grijă de 
bunăstarea lor. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

M 

Este important pentru ea să 
aibă mult succes. Speră ca 
oamenii să-i recunoască 
realizările. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N 

Este important pentru ea ca 
guvernul să-i asigure 
siguranța împotriva tuturor 
amenințărilor. Vrea ca statul 
să fie puternic pentru a-și 
apăra cetățenii. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

O 
Caută aventura și îi place să-
și asume riscuri. Vrea să aibă 
un o viață palpitantă. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P 

Este important pentru ea să 
se comporte întotdeauna cum 
se cuvine. Vrea să evite să 
facă ceva ce oamenii ar 
considera greșit. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Q 

Este important pentru ea să 
fie tratată cu respect de 
ceilalți. Vrea ca oamenii să 
facă ceea ce spune ea. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

R 
Este important pentru ea să 
fie loială prietenilor săi. Vrea 
să se dedice celor apropiați. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S 

Crede cu tărie că oamenilor 
ar trebui să le pese de 
natură. Este important pentru 
ea să aibă grijă de mediul 
înconjurător. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T 
Tradiția este importantă 
pentru ea. Încearcă să 
urmeze obiceiurile primite de 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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la religia ei sau de la familia 
ei. 

U 

Folosește orice ocazie pentru 
a se distra. Este important 
pentru ea să facă lucruri care 
îi fac plăcere. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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I. ÎNTREBĂRI TEST 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ GRUPUL 1 LA C31 (DACĂ C31 = 1) 

Pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim întrebările pe viitor, iată câteva întrebări de final, similare cu unele 
anterioare.   

Nu încercați să vă amintiți ce ați răspuns mai devreme, ci tratați-le ca și cum ar fi întrebări complet noi. 

Acum câteva întrebări despre modul în care credeți că funcționează democrația în România astăzi. 

CARTELA 70 

I1 Folosind această cartelă, spuneți-mi: în ce măsură credeți că în România, partidele de la putere sunt 
pedepsite la alegeri dacă au făcut o treabă proastă? 

Partidele de la 
putere nu sunt deloc 
pedepsite la alegeri 
dacă au făcut o 
treabă proastă 

Partidele de la putere 
sunt pe deplin 

pedepsite la alegeri 
dacă au făcut o 
treabă proastă 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

CARTELA 71 

I2 Acum, folosind această cartelă, spuneți-mi: în ce măsură credeți că în România, autoritățile statului 
protejează cetățenii împotriva sărăciei? 

Autoritățile statului nu 
protejează deloc 
cetățenii împotriva 
sărăciei 

Autoritățile statului 
protejează pe deplin 

cetățenii împotriva 
sărăciei 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

CARTELA 72 

I3 Și, folosind această cartelă, spuneți-mi: în ce măsură credeți că în România, autoritățile statului își 
explică deciziile către alegători? 

Autoritățile statului nu 
își explică deloc 
deciziile către 
alegători 

Autoritățile statului își 
explică pe deplin 

deciziile către 
alegători 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

OPERATOR DE INTERVIU: Mulțumiți respondentului și încheiați interviul. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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OPERATORUL DE INTERVIU RĂSPUNDE APOI LA SECȚIUNEA J DE MAI JOS 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ GRUPUL 2 LA C31 
DACĂ C31 = 2 

Pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim întrebările pe viitor, iată câteva întrebări de final, similare cu 
unele anterioare. 

Nu încercați să vă amintiți ce ați răspuns mai devreme, ci tratați-le ca și cum ar fi întrebări complet 
noi. 

Acum câteva întrebări despre modul în care credeți că funcționează democrația în România astăzi. 

CARTELA 73 

I4 Folosind această cartelă, spuneți-mi: în ce măsură credeți că în România, partidele de la putere sunt 
pedepsite la alegeri dacă au făcut o treabă proastă? 

Partidele de la putere nu 
sunt deloc pedepsite la 
alegeri dacă au făcut o 
treabă proastă 

Partidele de la putere 
sunt pedepsite la 

alegeri dacă au făcut 
o treabă proastă

77. (Refuz) 88. (NȘ)

CARTELA 74 

I5 Acum, folosind această cartelă, spuneți-mi: în ce măsură credeți în România, autoritățile statului 
protejează cetățenii împotriva sărăciei? 

Autoritățile statului nu 
protejează deloc 
cetățenii împotriva 
sărăciei 

Autoritățile statului 
protejează cetățenii 

împotriva sărăciei 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

CARTELA 75 

I6 Și, folosind această cartelă, spuneți-mi: în ce măsură credeți că în România, autoritățile statului își 
explică deciziile către alegători? 

Autoritățile statului nu-și 
explică deloc deciziile 
către alegători 

Autoritățile statului își 
explică deciziile către 

alegători 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

OPERATOR DE INTERVIU: Mulțumiți respondentului și încheiați interviul. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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OPERATORUL DE INTERVIU RĂSPUNDE APOI LA SECȚIUNEA J DE MAI JOS 

ÎNTREABĂ DOAR DACĂ GRUPUL 3 LA C31 
DACĂ C31 = 3 

Pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim întrebările pe viitor, iată câteva întrebări de final, similare cu 
unele anterioare. 

Nu încercați să vă amintiți ce ați răspuns mai devreme, ci tratați-le ca și cum ar fi întrebări complet 
noi. 

Acum câteva întrebări despre modul în care credeți că funcționează democrația în România astăzi. 

CARTELA 76 
Folosind această cartelă, spuneți-mi: în ce măsură credeți că fiecare dintre următoarele afirmații se 
aplică României? 

CITEȘTE CU VOCE TARE FIECARE AFIRMAȚIE 

I7 În România, partidele de la putere sunt pedepsite la alegeri dacă au făcut o treabă proastă. 

Nu se aplică 
deloc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se aplică pe 
deplin 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

I8 În România, autoritățile statului protejează cetățenii împotriva sărăciei. 

Nu se aplică 
deloc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se aplică pe 
deplin 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

I9 În România, autoritățile statului își explică deciziile către alegători. 

Nu se aplică 
deloc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Se aplică pe 
deplin 

77. (Refuz) 88. (NȘ)

OPERATOR DE INTERVIU: Mulțumiți respondentului și încheiați interviul. 
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OPERATORUL DE INTERVIU RĂSPUNDE APOI LA SECȚIUNEA J DE MAI JOS 

J. ÎNTREBĂRI PENTRU OPERATOR 

LA ACESTE ÎNTREBĂRI TREBUIE SĂ RĂSPUNDĂ OPERATORUL DE INTERVIU 

ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA INTERVIU ÎN ANSAMBLU 

J1 Respondentul a cerut clarificări cu privire la întrebări? 

J2 Ai avut senzația că respondentul a fost reticent în a răspunde la întrebări? 

J3 Ai avut senzația că respondentul a încercat să răspundă la întrebări cât mai bine posibil? 

J4 Per total, ai avut senzația că respondentul a înțeles întrebările? 

J5 A fost prezentă și altă persoană, care a interferat cu interviul? 

1. Da 2. Nu

        CODIFICĂ DOAR DACĂ CINEVA A INTERFERAT CU INTERVIUL LA J5 
        DACĂ J5 = 1 

  J6 Cine anume?  

1. Niciodată 
Aproape niciodată 
Din când în când 
Adesea  
Foarte des 

2. 
3. 
4. 
5. 

8. (NȘ)

1. Niciodată 
Aproape niciodată 
Din când în când 
Adesea  
Foarte des 

2. 
3. 
4. 
5. 

8. (NȘ)

1. Niciodată 
Aproape niciodată 
Din când în când 
Adesea  
Foarte des 

2. 
3. 
4. 
5. 

8. (NȘ)

1. Niciodată 
Aproape niciodată 
Din când în când 
Adesea  
Foarte des 

2. 
3. 
4. 
5. 

8. (NȘ)
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        CODIFICĂ TOT CE SE APLICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J6a În ce măsură a utilizat respondentul cartelele? 

 
 
 
 
 
 
 
 

J7 În ce limbă s-a desfășurat interviul? 
 
[a se utiliza codurile ISO 639-2 precizate pentru toate limbile în care este tradus chestionarul] 

 
 
 
 
 
 
 

J8 ID-ul operatorului de interviu ________________________ 

 
 

J9 Dacă ai și alte comentarii despre interviu, scrie-le în spațiul de mai jos. 
 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……………… 

 
 

MULȚUMIM CĂ ȚI-AI FĂCUT TIMP SĂ RĂSPUNZI LA ACESTE ÎNTREBĂRI. 

DA 

1. Soț / soție / partener / parteneră  

2. Fiu / fiică (inclusiv vitreg, adoptat, social, copil al partenerului)  

3. Părinte / socru / părinte vitreg / părintele partenerului  

4. Altă rudă  

5. Altă persoana care nu este rudă  

     8. (NȘ) 
 

1. Respondentul a folosit toate cartelele aplicabile 
Respondentul a folosit doar o parte din cartele aplicabile 
Respondentul a refuzat / nu a putut folosi deloc cartelele 

2. 
3. 

     8. (NȘ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


	Main questionnaire
	Section A
	Section B
	Section C
	Section D
	Section F
	Section G
	Section H
	Section I

	Section J - Interviewer questionnaire



