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Centrul pentru Studierea Opiniei şi Pieţei 
Calea Victoriei 155, Bloc D1, scara 6, et. 6, Sector 1 Bucureşti 

Tel : 021-3119312 /3/4, Tel/Fax: 021-3119315, e-mail: office@csop.ro 
 

 ESS_VARIANTA A – 111708  
 

Judeţ Operator Nr. Chestionar 

   
 

          DATA INTERVIULUI :           /          /        /      (ziua/luna/anul) 
                                                                                                                  ORA DE ÎNCEPERE A INTERVIULUI: ____/_____/ (ora/minutul – format 24h) 

 
Într-o zi lucrătoare a săptămanii (de luni pană vineri) cât timp vă petreceţi … 
ARATAŢI SCALA 1 Deloc Mai puţin de 

jumătate de 
oră 

Între ½ 
oră şi o 
oră 

Între o oră şi 
o oră şi ½ 

Între o oră 
şi ½ şi 2 
ore 

Între 2 ore 
şi 2 ore şi 
½  

Între 2 ore  
şi ½ şi  
3 ore 

Mai mult de 
3 ore  

Nu 
ştiu 

Nu este 
cazul 

A1. Uitandu-vă la TV 0 (MERGI 
LA A3) 1 2 3 4 5 6 7 88  

A2. Urmărind la TV ştiri sau programe 
pe teme politice şi problemele pe care 
le rezolvă guvernul 

0 1 2 3 4 5 6 7 88 66 

 
A3. Ascultând radioul 

0 
(MERGI 
LA A5) 

1 2 3 4 5 6 7 88  

A4. Ascultând la radio ştiri sau 
programe pe teme politice şi 
problemele pe care le rezolvă guvernul 

0 1 2 3 4 5 6 7 88 66 

A5. Citind ziarele 0 (MERGI 
LA A7) 1 2 3 4 5 6 7 88  

A6. Citind articole din ziare pe teme 
politice şi modul în care guvernanţii 
rezolvă problemele cetăţenilor 

0 1 2 3 4 5 6 7 88 66 

 
A7. Cât de des folosiţi Internetul sau emailul – fie la serviciu, fie acasă – în interes personal (nelegat de sarcini de serviciu)? ARATAŢI SCALA A7 
0. Nu am acces la internet acasă sau la serviciu   5. O dată pe săptămână 
1. Niciodată      6. De câteva ori pe săptămână 
2. Mai puţin de o dată pe lună     7. În fiecare zi a săptămânii 
3. O dată pe lună       8. Nu ştiu 
4 De câteva ori pe lună 
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A8. In general vorbind, credeţi că “poţi avea încredere în majoritatea oamenilor” sau că “trebuie să fii 
prudent în relaţiile cu ceilalţi oameni”? Vă rog să daţi o notă pe  o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă că 
“trebuie să fii prudent în relaţiile cu ceilalţi oameni ” şi 10 înseamnă că “poţi avea încredere în majoritatea 
oamenilor”. ARATAŢI SCALA A8. Un singur răspuns 

Trebuie să fii prudent 
în relaţia cu oamenii 

         Poţi avea încredere 
în majoritatea 
oamenilor 

(Nu 
ştiu)  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

 

A9. Pe  aceeaşi scală de la 0 la 10, credeţi ca majoritatea oamenilor ar încerca să profite de pe urma altora 
atunci când au ocazia sau că cei mai mulţi oameni ar fi cinstiţi (oneşti)? ARATAŢI SCALA A9. Un singur 
răspuns  

Cei mai mulţi oameni 
ar încerca să profite 
de pe urma altora 

         Majoritatea 
oamenilor ar fi 
cinstiţi (oneşti) 

(Nu 
ştiu) 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

 
A10. Pe o scală de la 0 la 10, aţi spune că de cele mai multe ori oamenii îşi urmăresc propriile interese sau că 
de cele mai multe ori oamenii încearcă să îi ajute pe cei din jur? ARATAŢI SCALA A10. Un singur răspuns   

De cele mai multe ori 
oamenii îşi urmăresc 
propriile interese 

         De cele mai multe ori 
oamenii încearcă să îi 
ajute pe ceilalţi 

(Nu 
ştiu) 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

 

Acum vă voi adresa câteva întrebări legate de politică şi guvernare 
 

B1. Cât de interesat/ă sunteţi de politică? Citiţi variantele de răspuns 
Foarte interesat /ă  Oarecum interesat/ă Nu prea interesat/ă Deloc interesat/ă (Nu ştiu) 

1 2 3 4 8 
 

B2. Cât de des aveţi impresia că politica este atat de complicată încat nu puteţi înţelege ce se întâmplă de fapt 
în politică? CITIŢI SCALA B2. Un singur răspuns  

Niciodată Rar Uneori/Din când în când De multe ori De foarte multe ori (Nu 
ştiu) 

1 2 3 4 5 8 
 
B3. Cât de greu sau cât de uşor vă formaţi propria părere cu privire la chestiunile politice?  

Foarte greu Greu Nici greu, nici uşor Uşor  Foarte uşor (Nu 
ştiu) 

1 2 3 4 5 8 
 

Vă rog să îmi spuneţi, câtă încredere aveţi în fiecare dintre instituţiile pe care vi le voi citi, pe scală de la 0 la 
10, unde 0 înseamnă că nu aveţi deloc încredere în acea instituţie, iar 10 înseamnă că aveţi încredere totală în 
instituţia respectivă ARATAŢI SCALA B4 . Un singur răspuns pe linie 
Câtă incredere 
aveţi în… 

Nu am 
deloc 

încredere 

         Incredere 
totală 

(Nu 
ştiu) 

B4. Parlamentul 
României? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

B5. Sistemul de 
justiţie? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

 

B6. Poliţie? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

B7. Politicieni? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

B8. Partide 
politice? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

B9. Parlamentul 
European? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

B10. Naţiunile 
Unite (ONU)? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
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B11. In zilele noastre, dintr-un motiv sau altul, unii oameni nu votează. Dumneavoastră aţi votat la ultimele alegeri 
parlamentare din 30 noiembrie 2008? 

1. Da, am votat -  Pune întrebarea B12   
2. Nu, nu am votat  Mergi la B13            
3. Nu am votat fiindcă nu aveam varsta de 18 ani  Mergi la B13          
8.    Nu ştiu/Nu raspund  Mergi la B13            

Numai pentru cei care au răspuns cu codul 1 (Da) la întrebarea anterioară 
B12. Cu ce partid sau formaţiune politică ati votat la ultimele alegeri generale din noiembrie 2008? . Un 
singur răspuns  

1. PD-L                                6. PNG-CD    
2. Alianţa PSD-PC               7. Alt partid/Care?__________   .  
3. PNL                                  8. Nu ştiu  
4. PRM                                 9. Nu e cazul (Nu a votat)  
5. UDMR                                       

 
Întrebările de mai jos se adresează tuturor respondenţilor.  
Există diferite căi prin care oamenii pot încerca să îmbunătească situaţia din România. În ultimele 12 luni, 
dvs. personal…? Un singur răspuns pe linie 

 

B20a. Există vreun partid politic de care vă simţiţi mai apropiat decat de altele?  

1. Da  Întreabă B20b        2. Nu  Treci la B21 8. Nu ştiu -> Treci la B21   

Numai pentru cei care au răspuns cu codul 1 (Da) la B20a 
B20b. Care este partidul politic de care vă simiţiti mai apropiat decat de alte partide? 
1. PNL 4. PRM 8. PIN                                 77. Refuz/Non-răspuns -> Mergi la B21 
2. PD-L 5. UDMR 9. PPCD (PNTCD)             88. Nu ştiu >Mergi la B21 
3. PSD 6. PC 10. Alt partid (Care?) 
 7. PNG-CD 66. Nu e cazul  
Pentru cei care au indicat un partid la întrebarea anterioară (coduri de la 1 la 11 la B20b).  
B20c. Cat de apropiat vă simiţiti de acest partid? 

1. Foarte apropiat             3. Putin apropiat 
2. Destul de apropiat        4. Deloc apropiat   6. Nu e cazul  8. Nu ştiu 

 
B21. Sunteţi membru al vreunui partid politic?  
1. Da  Întreabă B22           2. Nu  Treci la B23     8. Nu ştiu -> Treci la B23 

Numai pentru cei care au răspuns cu codul 1 (Da) la B21 
B22. Al cărui partid politic sunteţi membru? 
1. PNL 4. PRM 8. PIN                                   77. Refuz/Non-răspuns -> Mergi la B21 
2. PD-L 5. UDMR 9. PNTCD                            88. Nu ştiu >Mergi la B21 
3. PSD 6. PC 10. Alt partid (Care?) 
 7. PNG-CD 66. Nu e cazul  
 
Întrebările de mai jos se adresează tuturor respondenţilor 
 
B23. În politică se vorbeşte despre “Dreapta” şi “Stânga”. Pe o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă Stânga şi 10 
înseamnă Dreapta, unde vă situaţi dvs. din punctul de vedere al opiniilor politice? ARATAŢI SCALA B23 

Stânga          Dreapta  (Nu ştiu) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  88 

 

În ultimele 12 luni, dvs. personal…? Da  Nu (Nu ştiu) 
B13. Aţi contactat un politician, un reprezentant al guvernului sau un 
reprezentant al autorităţilor locale (primar, vice-primar, consilieri)?  1 2 

 

8 

B14. Aţi activat într-un partid politic sau într-un grup de acţiune civică? 1 2 8 
B15. Aţi activat într-o altă organizaţie sau asociaţie? 1 2 8 
B16. Aţi purtat insigne sau împărţit fluturaşi de campanie? 1 2 8 
B17. Aţi semnat o petiţie? 1 2 8 
B18. Aţi participat la o demonstraţie publică sau un miting legale? 1 2 8 
B19. Aţi boicotat (aţi refuzat să cumpăraţi şi utilizaţi) anumite produse? 1 2 8 
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Pe o scală de la 0 la 10 cat de mulţumit/ă sunteţi de…? ARATAŢI SCALA B24. Un singur răspuns pe linie 

Cât de 
mulţimit 
sunteţi de…  

Foarte 
nemulţumit 

         Foarte 
mulţumit

(Nu 
ştiu) 

B24. ...viaţa 
dvs. în 
general?   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

B25. ..Situaţia 
economică 
din ţară? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

B26. ...modul în 
care guvernul 
României îsi face 
datoria? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

B27.  ..modul 
în care 
functionează 
democraţia în 
România? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

 
Acum, utilizând o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă foarte proastă şi 10 foarte bună, cum evaluaţi 
situaţia…? ARATAŢI SCALA B28. Un singur răspuns pe linie 

Cum evaluaţi 
situaţia… 

Foarte 
proastă 

         Foarte 
bună 

(Nu 
ştiu) 

B28 ...sistemului 
de învăţămant 
din România? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

B29 ...sistemului 
de sănătate din 
România? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

 
În ce masura sunteti sau nu de acord cu următoarele afirmaţii, utilizând o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă 
acord total şi 5 dezacord total…? ARATAŢI SCALA B30.. Un singur răspuns pe linie 

  

B34. Vorbind despre Uniunea Europeană, unii oameni spun că procesul de integrare europeană ar trebui să 
continue. Alţii consideră că s-a mers prea departe cu procesul de integrare. Folosind această scală, unde s-ar 
plasa opiniile dvs.? ARATAŢI SCALA B34. Un singur răspuns 
S-a ajuns prea departe cu 

procesul de integrare  
         Procesul de integrare  

ar trebui să continue 
(Nu 
ştiu) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
 

În ce masura sunteti sau nu de 
acord cu următoarele afirmaţii? 

 
Acord 
total 

 
Acord 

Nici acord, 
nici 

dezacord 

 
Dezacord 

 
Dezacord 

total 

 
(Nu 
ştiu) 

B30. Guvernul ar trebui să ia măsuri 
pentru a reduce diferenţele de 
venituri ale oamenilor 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

B31. Homosexualii şi lesbienele ar 
trebui să fie liberi sa-şi trăiască viaţa 
aşa cum doresc 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

B32. Partidele politice care doresc 
desfiinţarea  democraţiei (alegeri 
libere şi partide politice) ar trebui 
interzise 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

B33. Ne putem baza pe ştiinţa 
modernă pentru rezolvarea 
problemelor de mediu 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 
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În cele ce urmează vom discuta despre oamenii care vin din alte ţări să locuiască în România 
 

B35. În ce măsură România ar trebui să permită ca persoane de aceeaşi rasă ca românii sa vina şi să locuiasă 
aici? 

1. România ar trebui sa permita cat mai multor astfel de persoane acest lucru  
2. România ar trebui sa permita multor astfel de persoane acest lucru 
3. România ar trebui sa permita doar câtorva astfel de persoane acest lucru 
4. România ar trebui să nu permita nici unei astfel de persoane acest lucru 
8.   Nu ştiu 

 
B36. În ce măsură România ar trebui să permită ca persoane de rasa sau etnie diferită sa vina şi să locuiasă 
aici? Un singur răspuns  

1. România ar trebui sa permita cat mai multor astfel de persoane acest lucru  
2. România ar trebui sa permita multor astfel de persoane acest lucru 
3. România ar trebui sa permita doar  câtorva astfel de persoane acest lucru 
4. România ar trebui să nu permita nici unei astfel de persoane acest lucru 
8.   Nu ştiu 

 
B37. În ce măsură România ar trebui să permită persoanelor din ţări mai sărace din afara Europei să vină şi 
să locuiasă aici?  Un singur răspuns  

1. România ar trebui sa permita cat mai multor astfel de persoane acest lucru  
2. România ar trebui sa permita multor astfel de persoane acest lucru 
3. România ar trebui sa permita doar  câtorva astfel de persoane acest lucru 
4. România ar trebui să nu permita nici unei astfel de persoane acest lucru 
8. Nu ştiu 
 

B38.  Credeţi că, în general, este rău sau bine pentru economia României că oamenii din alte ţări vin să 
trăiască aici? ARATAŢI SCALA B38 . Un singur răspuns  
Lucru rău 
pentru 
economie 

         Lucru bun 
pentru 
economie 

(Nu 
ştiu) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
  
B39. Pe o aceeaşi scală de la 0 la 10, credeţi că viaţa culturală a României este pusă în pericol sau este 
îmbogăţită de oamenii care vin din alte ţări să trăiască aici? ARATAŢI SCALA B39. Un singur răspuns 
Viaţa culturală este 

pusă în pericol 
         Viaţa culturală 

este îmbogăţită 
(Nu 
ştiu) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
   
B40. Credeţi că, o dată cu sosirea aici a oamenilor din alte ţari, România va deveni un loc în care se va trăi 
mai prost sau un loc în care se va trai mai bine? ARATAŢI SCALA B40 . Un singur răspuns 
Un loc in care se 
va trai mai  prost  

         Un loc in care se va 
trai mai bine  

(Nu 
ştiu) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
 
In continuare, vă voi adresa câteva întrebări despre dvs. si viaţa dvs.  
 
C1. Luând în considerare toate lucrurile, pe o scală de la 0 la 10, cat de fericit aţi spune că sunteţi? 
ARATAŢI SCALA C1 . Un singur răspuns 
Extrem de nefericit           Extrem de fericit (Nu ştiu) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
 
C2. Cât de des vă întalniţi cu prietenii, rudele sau colegii de servici pentru a vă petrece împreună timpul 
liber? ARATAŢI SCALA C2 . Un singur răspuns 

1. Niciodată   5. O dată pe saptamână 
2. Mai rar de o dată pe lună   6. De câteva ori pe saptamâna 
3. O data pe luna                  7. In fiecare zi 
4. De câteva ori pe lună   88. Nu ştiu 

 
 

C3. Aveţi pe cineva în cercul dvs. de prieteni, colegi sau rude cu care puteţi discuta probleme personale sau 
intime (de ex. probleme de familie sau de viaţă sexuală)? 
1. Da    2. Nu      8. Nu ştiu  
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C4. Comparativ cu alte persoane de aceeasi vârstă cu dvs., cat de des luaţi parte la diverse activităţi cum ar fi 
cele de petrecere a timpului liber? 

1. Mult mai rar decat alte persoane de varsta mea 
2. Mai rar decât alte persoane de varsta mea 
3. Cam la fel de des ca alte persoane de varsta mea 
4. Mai des decât alte persoane de vârsta mea 
5. Mult mai des decât alte persoane de vârsta mea 
8.    Nu stiu/ Nu raspund 

 

C5. În ultimii 5 ani, dvs. sau cineva din gospodăria dvs. aţi fost victima unui furt sau a unei agresiuni fizice? 
1. Da                      2. Nu  8. Nu ştiu/Nu raspund 
 
C6. Cât de în siguranţă va simiţiti când mergeţi singur pe stradă, după lăsarea întunericului, în zona în care locuiţi? 
Aţi spune că vă simţiti…? ARATAŢI SCALA C6 . Un singur răspuns 

1. În foarte mare siguranţă    3. În nesiguranţă 
2. În siguranţă                       4. În foarte mare nesiguranţă   8. Nu ştiu/Nu raspund 

 
C7. Cat de des vă este teamă că locuinţa v-ar putea fi spartă? 

1. Tot timpul sau aproape în permanenţă   Întreabă C8                          4. Niciodată  Treci la C9 
2. Uneori   Întreabă C8                                                                           8. Nu ştiu/Nu raspund  Treci la C9   

       3.    Doar ocazional  Întreabă C8                                
 
OPERATOR. Numai pentru cei care au răspuns cu codurile 1 sau 2 sau 3 la C7 
 

C8. Ce efecte are asupra calităţii vieţii dvs. teama că locuinţa v-ar putea fi spartă? 
1. Are efecte serioase asupra calităţii vieţii dvs.  
2. Are ceva efecte asupra calităţii vieţii dvs.                         6. Nu e cazul  
3. Nu are niciun efect serios asupra calităţii vieţii dvs.                   8. Nu ştiu/Nu raspund 

 
C9. Cat de des vă temeţi că aţi putea fi victima unei agresiuni fizice violente? ARATAŢI SCALA C9 .  
Un singur răspuns 

1. Tot timpul sau aproape în permanenţă   întreabă C10                  4. Niciodată  Treci  la C11 
       2.    Uneori   întreaba C10                                                                    8. Nu ştiu/Nu raspund  Treci la C11 
       3.    Doar ocazional  întreaba C10                                                                                                      
 
OPERATOR. Numai pentru cei care au răspuns cu codurile 1 sau 2 sau 3 la C9 
C10. Ce efecte are asupra calităţii vieţii dvs. teama că aţi putea fi victima unei agresiuni fizice violente?  
      1.     Are efecte serioase asupra calităţii vieţii dvs.  

2. Are unele efecte asupra calităţii vieţii dvs.                                     6. Nu e cazul 
3. Nu are niciun efect real asupra calităţii vieţii dvs.  8. Nu ştiu/Nu raspund 

 
C11. Cat este de probabil ca un atac terorist să aibă loc în următoarele 12 luni în Europa? ARATAŢI SCALA C11 . 
Un singur răspuns pe linie 
C12. Cât este de probabil ca un atac terorist să aibă loc în următoarele 12 luni în România? 

Foarte probabil          Probabil Puţin probabil Deloc probabil           (Nu ştiu)
C11. 1 2 3 4 8 
C12. 1 2 3 4 8 
 
In ce măsură sunteţi sau nu de acord cu următoarele afirmaţii? 

ARATAŢI SCALA B30. 
 Un singur răspuns pe linie 

Acord 
total 

Acord Nici acord, 
nici dezacord 

Dezacord
 

Dezacord
total 

(Nu stiu)

C13. Dacă o persoană este suspectată de planificarea 
unui atac terorist în România, poliţia ar trebui să aibă 
dreptul legal de a reţine persoana respectivă până 
atunci când se strâng suficiente dovezi pentru a se 
dovedi nevinovăţia 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

C14. A tortura un prizonier într-o închisoare din 
România nu este niciodată justificat, chiar dacă în 
urma acestei acţiuni se pot strange informaţii care ar 
putea preveni un atac terorist 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 
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Următorul set de întrebări va face referire la persoana dvs. 
 
C15. Cum consideraţi că este starea dvs de sănătate, în general? 
1. Foarte buna 4. Proastă 
2. Bună 5. Foarte proastă 
3. Nici bună, nici proastă 8. Nu ştiu/Nu raspund [Nu se citeşte] 
 
C16. In activităţile zilnice, sunteţi împiedicat în vreun fel de vreo afecţiune, dizabilitate, infirmitate sau probleme de 
sănătate mentală? 
1. Da, în mare măsură 3. Nu 
2. Da, într-o oarecare măsură 8. Nu stiu/Nu raspund [Nu se citeşte] 
 
C17. Aparţineţi vreunei confesiuni sau grup religios/oasa (în sensul de “aveţi o religie”)? 
1. Da     Întreaba C18                  2. Nu  Mergi la C19                                      8. Nu ştiu/Nu raspund  Mergi la C19 
 
Numai pentru cei care au raspuns “Da” (cod 1) la C17. 
C18. Care este religia dvs.?  
1. Creştin-ortodoxă 8. Mozaică/Evreu 
2. Romano-catolică 9. Musulmană 
3. Greco-Catolică 10. Alta (Care?)_______________ 
4. Protestantă (generica, fără alte precizari) 66. NC (Nu aparţine nici unei religii) 
5. Baptistă 88. Nu ştiu  
6. Metodistă  
7. Adventistă  
 
Numai pentru cei care au raspuns cu codurile 2 sau 8  la C17. 
C19. Aţi aparţinut vreodată vreunei religii sau confesiuni religioase?  
1. Da     Întreaba C20        2. Nu  Mergi la C21           8. Nu ştiu/NR  Du-te la C21 
 
C20. Dacă Da (cod 1 la C19), care era religia/confesiunea dvs. religioasă? 
OPERATOR: Notează unul din codurile de la C18 ___________                   6. Nu e cazul                   8. Nu stiu 
 
Întrebarea de mai jos se adresează tuturor respondenţilor. 
 

C21. Indiferent dacă aveţi sau nu o religie, pe o scală de la 0 la 10, cat de religios aţi spune că sunteţi? ARATAŢI 
SCALA C21 
Deloc religios /
/religioasă 

         Foarte religios/ 
religioasă 

(Nu ştiu)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
 

C22. In afara ocaziilor speciale precum nunţi, botezuri sau înmormantări, cat de des mergeţi la biserică? ARATAŢI 
SCALA C22 

1.  În fiecare zi 5. Numai la sărbători 
2. Mai mult de o dată pe săptămană 6. Mai rar 
3. O data pe săptămană 7. Niciodată 
4. Cel puţin o dată pe lună 88. NŞ/NR [Nu se citeşte] 

 
C23 In afara momentelor când sunteti la biserică, cât de des vă rugaţi/spuneţi rugăciuni? ARATAŢI SCALA C22 
Operator: Notează unul din codurile de la întrebarea C22 _________ 
 
C24. Consideraţi că faceţi parte dintr-un grup care este discriminat/dezavantajat în România? 
1. Da  -> întreabă C25         2. Nu -  Du-te la C26  8. Nu ştiu/Nu raspund  Du-te la C26 
 
C25. Din ce motive grupul din care faceţi parte este discriminat/dezavantajat? (Răspuns Multiplu) 
1. Din cauza culorii pielii sau a rasei 5. Datorită etniei  9. Datorită dizabilităţilor, hadicapului  
2. Pe motivul naţionalitătii 6. Datorită varstei  10. Alt motiv/Care?______ 
3. Datorită religiei 7. Datorită genului (sexului) 66. Nu e cazul 
4. Datorită limbii pe care o vorbesc 8. Datorită orientării sexuale 88. Nu ştiu/Nu raspund 
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Adresaţi tuturor respondenţilor 
C26. Aveţi cetăţenia română? 
1. Da_  Du-te la C28                       2. Nu  Întreabă C27            8.Nu stiu/Nu raspund  Întreabă C27 
 
Numai pentru cei care au raspuns cu 2 sau 8 la C26! 
C27. Ce cetaţenie aveţi? Vă rugăm notaţi_____________________________     6. Nu e cazul  
 
Întrebarea de mai jos se adresează tuturor respondenţilor. 
 

C28. V-aţi născut în România? 
1. Da_  Du-te la C31                      2. Nu  Întreabă C29        6. Nu e cazul    8. Nu ştiu/Nu raspund  Întreabă C31 
 
Numai pentru cei care au raspuns cu 2 sau 8 la C28! 
C29. In ce ţară v-ati născut? __________________________    6. Nu e cazul        8.Nu ştiu/Nu raspund 
 
Numai pentru cei care au raspuns cu 2 sau 8 la intrebarea C28 ! 
C30. Cu cât timp în urmă aţi venit pentru prima dată să locuiţi în România?   

1.  În cursul ultimului an 4. Cu 11-20 de ani în urmă 
2. Cu 1-5 ani în urmă 5. Cu mai mult de 20 de ani în urmă 
3. Cu 6-10 ani în urmă 8. Nu ştiu 
 6. NC (s-a născut în Romania) 

 

Întrebarea de mai jos se adresează tuturor respondenţilor. 
 

C31. Ce limbă/limbi folosiţi cel mai des când sunteţi acasă? (Se înregistrează maxim 2 limbi) 
 
1. ______________________  
 
2. ______________________  8. Nu ştiu 
 
C32. Aparţineţi vreunei minorităţi etnice din România? 
1. Da      
2. Nu  
8. (Nu ştiu) 
 
C32_1. Care este etnia dvs? 1. Roman     2. Maghiar     3. Rom     4. German       5. Alta/Care?_______________ 
 
C33. Tatăl dvs. s-a născut în România? 
1. Da  Mergi la C35 2. Nu  întreabă C34  8. Nu ştiu  Mergi la C35 
 
Numai pentru cei care au raspuns cu 2 la C33! 
 
C34. In ce ţară s-a născut tatăl dvs.? __________________________      6. Nu e cazul         8.NŞ/NR 
 
C35. Mama dvs. s-a născut în România? 
1. Da  Mergi la D1 2. Nu  întreabă C36  8. Nu ştiu  Mergi la D1 
 
Numai pentru cei care au raspuns cu 2 la C35! 
C36. In ce ţară s-a născut mama dvs.? __________________________     6. Nu e cazul   8.NŞ/NR 
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Întrebările de mai jos se adresează tuturor respondenţilor.  
 
Acum, câteva întrebări despre modul în care funcţionează societatea. 
În ce măsură sunteţi sau nu de acord cu următoarele afirmaţii? ARATATI SCALA B30 

 

D7. La fiecare 100 persoane cu vârsta legală de muncă din România, câte persoane credeţi că sunt în şomaj sau 
îşi caută de lucru? Vă rugăm, să alegeţi un răspuns de pe această listă. Dacă nu sunteţi sigur, vă rog să estimaţi. 
ARATAŢI LISTA D7. Un singur răspuns 
0-4 persoane 1 15-19 persoane 4 30-34 persoane 7 45-49 persoane 10 
5-9 persoane 2 20-24 persoane 5 35-39 persoane 8 50 sau mai multe persoane 11 
10-14 persoane 3 25-29 persoane 6 40-44 persoane 9 (Nu ştiu) 88 
 

D8. Iar la fiecare 100 persoane cu vârsta legală de muncă din România (minim 15 ani - maxim 60 de ani pentru 
femei, respectiv 65 pentru barbati), câte persoane credeţi că sunt bolnave pe termen lung sau inapte de muncă? 
ARATAŢI LISTA D7. Un singur răspuns 
0-4 persoane 1 15-19 persoane 4 30-34 persoane 7 45-49 persoane 10 
5-9 persoane 2 20-24 persoane 5 35-39 persoane 8 50 sau mai multe persoane 11 
10-14 persoane 3 25-29 persoane 6 40-44 persoane 9 (Nu ştiu) 88 
 

D9. Iar la fiecare 100 persoane cu vârsta legală de muncă din România (minim 15 ani - maxim 60 de ani pentru 
femei, respectiv 65 pentru barbati), câte persoane credeţi că nu au suficienţi bani pentru nevoile primare/de 
bază?  ARATAŢI LISTA D7. Un singur răspuns. Vă reamintesc, în cazul în care nu sunteţi sigur puteţi estima: 
0-4 persoane 1 15-19 persoane 4 30-34 persoane 7 45-49 persoane 10 
5-9 persoane 2 20-24 persoane 5 35-39 persoane 8 50 sau mai multe persoane 11 
10-14 persoane 3 25-29 persoane 6 40-44 persoane 9 (Nu ştiu) 88 
 

D10. Iar la fiecare 100 persoane cu vârsta legală de muncă din România (minim 15 ani - maxim 60 de ani pentru 
femei, respectiv 65 de ani pentru barbati), cam câte persoane credeţi că s-au născut în afara României? 
.ARATAŢI LISTA D7. Un singur răspuns 
0-4 persoane 1 15-19 persoane 4 30-34 persoane 7 45-49 persoane 10 
5-9 persoane 2 20-24 persoane 5 35-39 persoane 8 50 sau mai multe persoane 11 
10-14 persoane 3 25-29 persoane 6 40-44 persoane 9 (Nu ştiu) 88 
 
 
 

 Un singur răspuns pe linie Acord 
total 

Acord Nici acord, 
nici 

dezacord 

Dezacord Dezacord 
total 

(Nu 
ştiu) 

D1. Diferenţe mari ale veniturilor 
oamenilor sunt acceptabile dacă reflectă 
diferenţele de talent şi efort 

1 2 3 4 5 8 

D2. Şcoala trebuie să îi înveţe pe copii 
să se supună regulilor şi să fie 
disciplinaţi 

1 2 3 4 5 8 

D3.  Femeia ar trebui să fie dispusă să 
îşi reducă programul de lucru de dragul 
familiei nucleare (familia formata din 
soţ, soţie, copil/ copii necăsătoriţi) 

1 2 3 4 5 8 

D4. Pentru ca o societate să fie corectă 
(echitabilă),  diferenţele dintre nivelurile 
de trai ale oamenilor ar trebui să fie mici 

1 2 3 4 5 8 

D5. Oamenii care încalcă legea ar trebui 
să primească pedepse mai dure decât 
cele existente in prezent 

1 2 3 4 5 8 

D6. Când locurile de muncă sunt puţine, 
bărbaţii ar trebui să aibă prioritate în faţa 
femeilor la angajare 

1 2 3 4 5 8 
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În continuare, vă voi adresa câteva întrebări despre cât de bune sau rele sunt în prezent  unele lucruri 
referitoare la anumite grupuri din România. Vă rog să daţi un notă pe o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă 
„foarte rău” şi 10 înseamnă „foarte bun”. ARATAŢI SCALA D11 
ARATAŢI SCALA 24. Un singur 
răspuns pe linie 

Foarte 
rău          Foarte 

bun 
Nu 
ştiu 

D11. Cum evaluaţi în general nivelul de 
trai al pensionarilor? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

D12. Cum evaluaţi în general nivelul de 
trai al şomerilor? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
D13.Cum evaluaţi în general furnizarea 
de servicii de ingrijire a copiilor la 
preturi convenabile pentru părinţii care 
lucrează?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

D14.Cum evaluati în general 
oportuniătile existente pentru tineri de a-
si găsi primul loc de muncă în Romania?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

 
Oamenii au diferite opinii asupra responsabilităţilor unui guvern. Fiecăreia dintre responsabilităţile pe care 
vi le voi citi vă rog să daţi un scor de la 0 la 10 in functie de câtă responsabilitate credeţi că ar trebui să aibă 
un guvern in privinta ei, unde 0 înseamnă „nu ar trebui să fie deloc responsabilitatea guvernului” iar 10 
înseamnă „ar trebui să fie  în totalitate responsabilitatea guvernului”.  
 
În ce măsură consideraţi că este responsabilitatea guvernului… 

 

ARĂTAŢI SCALA D15.  
Un singur răspuns pe linie  

Nu ar trebui să 
fie deloc 

responsabilitatea 
guvernului 

     
 

    Ar trebui să fie  în 
totalitate 

responsabilitatea 
guvernulu 

 
(Nu 
ştiu)

D15. …asigurarea locului de 
muncă pentru oricine îşi doreşte 
unul? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

D16.  ...asigurarea unor 
tratamente medicale adecvate 
bolnavilor? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

D17.  ...asigurarea unui nivel de 
trai rezonabil pentru varstnici? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

D18. ... asigurarea unui  nivel 
de trai rezonabil pentru şomeri? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

D19. ...asigurarea suficientă a 
serviciilor de îngrijire a copiilor 
pentru părinţii care lucrează 
(centre de zi, locuri de joacă 
etc)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

D20. ...asigurarea concediilor 
plătite pentru persoanele 
angajate care trebuie să 
îngrijească temporar membri 
bolnavi ai familiei? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
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Acum vă voi adresa câteva întrebări despre efectele ajutoarelor şi serviciilor sociale din diferite domenii ale 
vieţii în România.  Prin acestea ne vom referi la servicii medicale, pensii si securitate socială (ajutoare băneşti 
în caz de boală, şomaj, alocaţii pentru copii). ARĂTAŢI SCALA B30 . Un singur răspuns pe linie 

 
D30.  Tot în privinţa ajutoarelor şi serviciilor sociale, vă rog să îmi spuneţi cât de eficiente (în a utiliza 
resursele şi a nu pierde timp şi bani) sunt serviciile de îngrijiri de sănătate în România. Utilizaţi o scală de la 
0 la 10, unde 0 înseamnă extrem de ineficient si 10 extrem de eficiente. ARĂTAŢI SCALA D30. 
 

D31. De asemenea, cât de eficiente credeţi că sunt autorităţile fiscale în rezolvarea rapida a solicitarilor, în 
evitarea greşelilor şi prevenirea fraudelor? Utilizaţi o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă că sunt extrem de 
ineficiente si 10 extrem de eficiente.  ARĂTAŢI SCALA D30. 

 Extrem de 
ineficiente 

         Extrem de 
eficiente 

Nu 
ştiu 

D30. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
D31. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
 
D32. Vă rog să îmi spuneţi în ce măsură consideraţi că medicii şi asistenţii medicali din România oferă 
avantaje speciale anumitor oameni sau îi tratează pe toţi în mod egal. ARĂTAŢI SCALA D32 
 

D33. De asemenea, vă rog să îmi spuneţi în ce măsură consideraţi că autorităţile fiscale din România oferă 
avantaje speciale anumitor oameni sau îi tratează pe toţi în mod egal. ARĂTAŢI SCALA D32 

 Oferă avantaje speciale 
anumitor oameni 

         Îi tratează pe toţi în 
mod egal 

Nu 
ştiu 

D32. … medicii şi 
asistenţii medicali 

din România 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

D33... autorităţile 
fiscale din 
România 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

 

D34. Multe dintre ajutoarele şi serviciile sociale sunt plătite prin impozite şi taxe.  Dacă guvernul ar trebui să 
aleagă între micşorarea impozitelor şi taxelor având ca efect scăderea cheltuielilor cu servicii sociale sau  
mărirea impozitelor şi taxelor având ca efect creşterea cheltuielilor cu servicii sociale, ce ar trebui să facă?  
ARĂTAŢI SCALA  D34 
Ar trebui să micşoreze impozitele 
şi taxele şi să cheltuiască mai 

puţin cu servicii sociale 

         Ar trebui să mărească 
impozitele şi taxele şi să 

cheltuiască mai mult cu servicii 
sociale 

Nu 
ştiu 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

În ce măsură sunteţi sau nu de acord că 
ajutoarele si serviciile sociale din 
România…  

 
Acord 
total 

 
Acord  

Nici acord, 
nici 

dezacord 

 
Dezacord 

 
Dezacord 

total 

 
(Nu 
ştiu) 

D21. …exercită o mare presiune asupra 
economiei? 1 2 3 4 5 8 

D22. ...previn răspândirea sărăciei? 1 2 3 4 5 8 

D23. ...conduc la o societate cu nivel de 
egalitate mai ridicat? 1 2 3 4 5 8 

D24. ...încurajază străinii să vină să 
locuiască aici? 1 2 3 4 5 8 

D25. ...afectează considerabil industria 
(întreprinderile) prin taxe si impozite? 1 2 3 4 5 8 

D26. ...îi fac pe oameni să combine mai 
uşor viaţa de familie cu cea profesională? 1 2 3 4 5 8 

D27. ...îi fac pe oameni să fie leneşi 1 2 3 4 5 8 
D28. ...îi fac pe oameni să aibă  mai puţin 
grijă unul de celălalt? 1 2 3 4 5 8 

D29. ...îi fac pe oameni să aibă mai puţin 
grijă de ei înşişi şi de familiile lor? 1 2 3 4 5 8 
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D35. Gandiţi-vă la două persoane, unul câştigând de două ori mai mulţi bani decât celălalt. Care dintre 
următoarele afirmaţii este cea mai apropiată de modul în care dvs. consideraţi că ar trebui să fie impozitate 
aceste venituri? (Un singur răspuns). 
Amândoi ar trebui să plătească aceeaşi cotă de impozit (impozitare unică); persoana care câştigă dublu să 
plătească si impozit dublu 1 

Cel care câştigă mai mult ar trebui să platească o cotă mai mare; persoana care câştigă dublu să plătească un 
impozit mai mult decât dublu 2 

Amândoi ar trebui să plătească aceeaşi sumă de bani ca impozit, indiferent de nivelurile de venit ale fiecăruia 3 
(Nicio variantă) 4 
(Nu ştiu) 8 
 

D36. Unii oameni spun că cei care au salarii mai mari ar trebui să beneficieze de pensii mai mari pentru că 
au contribuit mai mult prin taxe şi impozite, pe când alţii spun că cei cu venituri mai mici ar trebui să aibă 
pensii mai mari pentru că au mai multe nevoi. Aşadar, care dintre afirmaţiile de mai jos este mai apropiată 
de părerea dvs.? 
Cei cu salarii mai mari ar trebui să beneficieze de pensii mai mari 1 
Toţi salariaţii ar trebui să aibă aceeaşi pensie, indiferent de nivelul de salarizare 2 
Cei cu salarii mai mici ar trebui să beneficieze de pensii mai mari 3 
(Nicio variantă) 4 
(Nu ştiu) 8 
 
D37. Unii oameni spun că cei care au avut salarii mai mari ar trebui sa primească mai multe ajutoare atunci 
când sunt şomeri pentru că au contribuit mai mult prin taxe şi impozite, pe când alţii spun că cei cu venituri 
mai mici ar trebui să primească mai multe ajutoare atunci sunt şomeri pentru că au mai multe nevoi. 
Aşadar, care dintre afirmaţiile de mai jos este mai apropiată de părerea dvs.? 
Cei cu salarii mai mari ar trebui să primească mai multe beneficii atunci sunt şomeri 1 
Atât cei cu salarii mari, cât şi cei cu salarii mici ar trebui să obţină aceeaşi cantitate de beneficii 2 
Cei cu salarii mai mici ar ar trebui să primească mai multe beneficii atunci sunt şomeri 3 
(Nicio variantă) 4 
(Nu ştiu) 8 
 
D38. În ceea ce îi priveşte pe străinii care ar veni în România, când credeţi că ar trebui să dobândească 
aceleaşi drepturi asupra ajutoarelor şi serviciilor sociale la fel ca şi pentru cetăţenii care deja trăiesc aici? Vă 
rog să alegeţi varianta cea mai apropiată de părerea dvs. Un singur răspuns posibil 
Imediat ce sosesc  1 
După ce au locuit în România un an, indiferent dacă au muncit sau nu 2 
După ce muncit şi plătit taxe timp de cel puţin un an 3 
Doar atunci când au devenit cetăţeni români 4 
Nu ar trebui să aibă niciodată aceleaşi drepturi 5 
(Nu ştiu) 8 
 
D39. O mare parte dintre oamenii care vin să trăiască în România plătesc impozite şi taxe şi beneficiază de 
ajutoare şi servicii sociale. Astfel, credeţi că aceştia primesc mai mult decât contribuie, sau contribuie mai 
mult decât primesc? Vă rog să daţi o notă pe o scală de la 0 la 10 unde „0” înseamnă că cei ce se stabilesc în 
România primesc mult mai mult decât contribuie, iar „10” înseamnă că aceştia contribuie mult mai mult 
decât primesc. ARĂTAŢI SCALA D39 

Primesc mult 
mai mult decât 

contribuie 

         Contribuie mult 
mai mult decât 

primesc 

Nu 
ştiu 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
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D45. În prezent, au loc dezbateri asupra costurilor serviciilor publice de îngrijiri de sănătate în România. 
Gândindu-vă la cum va fi situatia  peste 10 ani, care dintre următoarele afirmaţii este cea mai apropiată de 
părerea dvs? ARĂTAŢI LISTA D45 
România nu va putea să îşi permită nivelul actual al costurilor serviciilor publice de îngrijiri de sănătate 1 
România va putea să îşi permită nivelul actual al costurilor serviciilor publice de îngrijiri de sănătate, dar 
nu îl va putea ridica 2 

România va putea să îşi permită să ridice nivelul actual al costurilor serviciilor publice de îngrijiri de 
sănătate 3 

(Nu ştiu) 8 
 
D46. Exista de asemenea în prezent dezbaterea despre costurile pensiilor în România. . Gândindu-vă la cum 
va fi situatia  peste 10, care dintre următoarele afirmaţii este cea mai apropiată de părerea dvs? ARĂTAŢI 
LISTA D46 
România nu va putea să îşi permită nivelul actual al costurilor pensiilor 1 
România va putea să îşi permită nivelul actual al costurilor pensiilor, dar nu îl va putea ridica 2 
România va putea să îşi permită să ridice nivelul actual al costurilor pensiilor 3 
(Nu ştiu) 8 
 
Prin următoarele întrebări dorim să vă gândiţi la ce s-ar putea  întâmpla pe parcursul urmatoarelor 12 luni.  
 
D47. Cât este de probabil ca în următoarele 12 luni să deveniţi şomer şi să vă căutaţi un loc de muncă pentru 
cel puţin 4 săptămâni consecutive? ARĂTAŢI LISTA D47 
Deloc probabil 1 
Nu foarte probabil 2 
Probabil  3 
Foarte probabil 4 

Întreabă D48 

(Nu am lucrat niciodată SAU nu mai lucrez şi nu îmi caut un loc de muncă) 5 Treci la D49 
(Nu ştiu) 8 Întreabă D48 
 
D48. Cât este de probabil ca în următoarele 12 luni să fiţi nevoit să lucraţi pe muncă plătită mai puţin decât 
aţi dori, deoarece veţi avea grijă de membri ai familiei sau rude? Un singur răspuns. ARĂTAŢI LISTA D48 
Deloc probabil 1 
Nu foarte probabil 2 
Probabil  3 
Foarte probabil 4 
(Nu ştiu) 8 

În ce măsură sunteţi sau nu de acord cu 
următoarele afirmaţii despre oamenii din 
România ? ARĂTAŢI SCALA B30.  
Un singur răspuns pe linie 

 
Acord 
total 

 
Acord  

Nici acord, 
nici 

dezacord 

 
Dezacord 

 
Dezacord 

total 

 
(Nu 
ştiu) 

D40. Majoritatea şomerilor nu încearcă cu 
adevărat să îşi găsească un loc de muncă 1 2 3 4 5 8 

D41. Multe persoane cu venituri foarte 
mici primesc mai puţine ajutoare decât li se 
cuvine legal 

1 2 3 4 5 8 

D42. Multe persoane reuşesc să obţină 
ajutoare şi servicii care nu li se cuvin legal 1 2 3 4 5 8 

D43. Ajutoarele în România sunt 
insuficiente pentru a ajuta persoanele care 
au cu adevărat nevoie 

1 2 3 4 5 8 

D44. Angajaţii se prefac deseori că sunt 
bolnavi pentru a sta acasă 1 2 3 4 5 8 
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ÎNTREBAŢI TOŢI RESPONDENŢII 
 
D49. Cât este de probabil ca în următoarele 12 luni să existe perioade în care să nu aveţi suficienţi bani 
pentru a acoperi cheltuielile gospodăriei (mâncare, chirie, rate, utilităţi şi haine)? Un singur răspuns.  
ARĂTAŢI LISTA D49 
Deloc probabil 1 
Nu foarte probabil 2 
Probabil  3 
Foarte probabil 4 
(Nu ştiu) 8 
 
D50. Cât este de probabil ca în următoarele 12 luni să nu primiţi servicii de îngrijiri de sănătate de care aţi 
avea nevoie dacă v-aţi îmbolnăvi? Un singur răspuns.  ARĂTAŢI LISTA D50 
Deloc probabil 1 
Nu foarte probabil 2 
Probabil  3 
Foarte probabil 4 
(Nu ştiu) 8 
 
Iar acum dorim să vă adresăm câteva întrebări legate de vârstă. 
 
E1. În general, la ce vârstă credeţi că oamenii nu mai sunt consideraţi tineri? 
În cazul în care răspunsul este „depinde” sau „nu se aplică”, se acceptă răspunsul. Dacă respondentul dă un 
interval, cereţi să vă spună o vârstă specifică din acel interval. 
 
Scrieţi vârsta: 
   

 
 
E2. La ce vârstă credeţi că în general oamenii încep să fie consideraţi bătrâni? 
În cazul în care răspunsul este „depinde” sau „nu se aplică”, se acceptă răspunsul Dacă respondentul dă un 
interval, cereţi să vă spună o vârstă specifică din acel interval. 
Scrieţi vârsta: 
   

 
(Refuz) 777 
(Nu ştiu) 888 
(Depinde de persoană)  000 
(Nu se aplică niciodată) 222 
 
E3. Utilizând această listă, vă rog să alegeţi varianta care reprezintă cel mai bine grupa de vârstă din care 
consideraţi că faceţi parte. Dacă vă consideraţi foarte tânăr, selectaţi prima literă – A; dacă vă consideraţi 
foarte bătrân selectaţi ultima literă – J; în altă situaţie vă rog să alegeţi o literă din interiorul grupului. UN 
SINGUR RASPUNS POSIBIL. ARĂTAŢI SCALA E3 
A - foarte tânăr 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
F 6 
G 7 
H 8 
J - foarte bătrân 9 
(Refuz) 77 
(Nu ştiu) 88 

(Refuz) 777 
(Nu ştiu) 888 
(Depinde de persoană)  000 
(Nu se aplică niciodată) 222 
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E4. Vă rog să îmi spuneţi dacă aveţi un sentiment puternic sau slab de apartenenţă la această grupă de 
vârstă.  

Un sentiment 
foarte slab de 
apartenenţă la 

grupa de vârstă 

         Un sentiment 
foarte puternic 
de apartenenţă 

la grupa de 
vârstă 

Nu 
ştiu 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
            

(Nu am nici un sentiment că aparţin oricărei/ acestei grupe de vârstă) 55 
 
În continuare vă voi adresa câteva întrebări despre pozitia socială a persoanelor din diferite grupe de vârstă. 
Prin pozitie socială înţelegem prestigiu, poziţie în societate,  nu ne referim la participarea în grupuri sau 
activităţi sociale. ARĂTAŢI SCALA E5. UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE 

 

Acum câteva întrebări despre persoanele de 20 de ani. 

 

E10. Vă rog să îmi spuneţi dacă sunteţi de părere că majoritatea persoanelor de 20 de ani au o influenţă bună 
sau rea asupra asupra obiceiurilor şi modului de viaţă din România? Un singur răspuns. ARĂTAŢI SCALA 
E10 
Influenţă foarte 

rea 
         Influenţă foarte 

bună 
(Nu 
ştiu) 

(Nu au nicio 
influenţă) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 55 
 
E11.  Luând în considerare toate elementele, sunteţi de părere că persoanele la 20 de ani contribuie foarte 
puţin sau foarte mult din punct de vedere economic în România ? Vă rog utilizaţi o scală de la 0 la 10, unde 0 
înseamnă “contribuie foarte puţin economic”  si 10  “contribuie foarte mult economic” Un singur răspuns. 
ARĂTAŢI SCALA E11 

Contribuie 
foarte puţin 
economic 

         Contribuie 
foarte mult 
economic 

(Nu 
ştiu) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
 
Pentru toţi respondenţii:acum câteva întrebări similare despre persoanele de peste 70 de ani. 
 

E12. Utilizând această scală, vă rog să îmi spuneţi  dacă sunteţi de părere că persoanele de peste 70 de ani 
sunt o povară sau nu pentru sistemul public de servicii de sănătate din România din zilele noastre? Un singur 
răspuns. ARĂTAŢI SCALA E12 

Nu sunt o 
povară 

         Sunt o mare 
povară 

(Nu 
ştiu) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

Cum credeţi că văd majoritatea oamenilor 
din România pozitia sociala a 

Pozitie 
sociala 
foarte 

scăzuta 

         

Pozitie 
sociala 
foarte 

ridicata 

(Nu 
ştiu) 

E5. ...persoanelor de 20 de ani 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
E6. ...persoanelor de 40 de ani 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
E7. ...persoanelor  trecute de 70 de ani 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

Cât de îngrijorat sunteţi de 
următoarele afirmaţii ? 
ARĂTAŢI SCALA 32 

Deloc 
îngrijorat 

         Foarte 
îngrijorat (Nu 

ştiu) 

E8. Nivelul actual al 
criminalităţii în rândul 
persoanelor la 20 de ani 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

E9. Angajatorii preferă să 
dea locuri de muncă 
persoanelor la 20 de ani 
decât celor la 40 de ani  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
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E13. Vă rog să îmi spuneţi dacă sunteţi de părere că majoritatea persoanelor de peste 70 de ani au o influentă 
bună sau rea asupra obieceiurilor şi modului de viaţă din România? Alegeţi o notă de pe această scală unde 0 
înseamnă influenţă foarte rea şi 10 influenţă foarte bună. Un singur răspuns. ARĂTAŢI SCALA E13 
Influenţă foarte 

rea 
         Influenţă  foarte 

bună 
(Nu 
ştiu) 

(Nu au 
nicio 

influenţă) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 55 

 
E14. Luând în considerare toate elementele, sunteţi de părere că persoanele de peste 70 de ani contribuie 
foarte puţin sau foarte mult din punct de vedere economic în România ? Vă rog utilizaţi o scală de la 0 la 10, 
unde 0 înseamnă “contribuie foarte puţin economic”  si 10  “contribuie foarte mult economic” Un singur 
răspuns. ARĂTAŢI SCALA E14 

Contribuie 
foarte puţin 
economic 

         Contribuie 
foarte mult 
economic 

(Nu 
ştiu) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
 
V-am pus aceste întrebări pentru a afla părerile dvs. Acum vă voi întreba despre cum credeţi că văd 
majoritatea oamenilor din România persoanele de diferite vârste. 

 
Să ne gândim acum la cei de peste 70 de ani. 

 
E23. Vă rog să îmi spuneţi cât de acceptabil sau inacceptabil credeţi că ar considera majoritatea oamenilor 
din România ca o persoană la 20 de ani calificată să fie numită pentru a le fi şef.  Acordaţi o notă de la 0 la 
10, unde 0 înseamnă că oamenii ar considera complet inacceptabil şi 10 complet acceptabil. Un singur 
răspuns. ARĂTAŢI SCALA E23 

Complet 
inacceptabil 

         Complet 
acceptabil 

(Nu 
ştiu) 

(Depinde) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 55 
 
E24.  Vă rog să îmi spuneţi cât de acceptabil sau inacceptabil credeţi că ar considera majoritatea oamenilor 
din România ca o persoană la 70 de ani calificată să fie numită pentru a le fi şef.  Acordaţi o notă de la 0 la 
10, unde 0 înseamnă că oamenii ar considera complet inacceptabil şi 10 complet acceptabil. Un singur 
răspuns. ARĂTAŢI SCALA E23 

Complet 
inacceptabil 

         Complet 
acceptabil 

(Nu 
ştiu) 

(Depinde) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 55 
 

Cât este de probabil ca majoritatea 
oamenilor din România să îi vadă pe cei 
la 20 de ani… ARĂTAŢI SCALA E15.  
Un singur răspuns pe linie 

Deloc 
probabil 

să fie 
văzuţi în 
acest fel 

   Foarte 
probabil 

să fie 
văzuţi în 
acest fel 

 
(Nu 
ştiu) 

E15. …ca prieteni? 0 1 2 3 4 8 
E16. ... ca oameni competenţi? 0 1 2 3 4 8 
E17. ... ca având standarde morale înalte? 0 1 2 3 4 8 
E18. ... cu respect? 0 1 2 3 4 8 

Cât este de probabil ca majoritatea 
oamenilor din România să îi vadă pe cei de 
peste 70 de ani… ARĂTAŢI SCALA E15.  
Un singur răspuns pe linie 

Deloc 
probabil 

să fie 
văzuţi în 
acest fel 

   Foarte 
probabil 

să fie 
văzuţi în 
acest fel 

 
(Nu 
ştiu) 

E19. …ca prieteni? 0 1 2 3 4 8 
E20. ... ca oameni competenţi? 0 1 2 3 4 8 
E21. ... ca având standarde morale înalte? 0 1 2 3 4 8 
E22. ... cu respect? 0 1 2 3 4 8 
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Cât este de probabil ca majoritatea oamenilor din România să îi privească pe cei la 20 de ani... .. 

 

Cât este de probabil ca majoritatea oamneilor din România să îi  privească pe cei de peste 70 de ani... 

 
Acum, câteva întrebări tot asupra părerilor dvs. despre persoane de diferite vârste. 
 

E33. Privind această scală, vă rog să îmi spuneţi în general cât de bună sau proastă este părerea dvs. în ceea 
ce priveşte persoanele de 20 de ani? Vă rog să acordaţi o notă de la 0 la 10, unde 0 înseamnă foarte negativă 
şi 10 inseamnă foarte pozitivă Un singur răspuns. ARĂTAŢI SCALA E33 
Foarte proastă          Foarte bună (Nu ştiu) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
 
E34. Vă rog să îmi spuneţi în general cât de negativă sau pozitivă este poziţia dvs. în ceea ce priveşte 
persoanele de peste 70 de ani? Vă rog să acordaţi o notă de la 0 la 10, unde 0 înseamnă foarte negativă şi 10 
inseamnă foarte pozitivă Un singur răspuns. ARĂTAŢI SCALA E33 
Foarte proastă          Foarte bună (Nu ştiu) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
 

Utilizând această scală, vă rog să îmi spuneţi cât de des aţi întâmpinat prejudecăţi  sau aţi fost tratat incorect în 
ultimul an din cauza... 

 

E38. Şi cât de des, dacă este cazul, aţi fost tratat cu lipsă de respect în ultimul an din cauza vârstei dvs., de 
exemplu fiind ignorat sau tratat cu superioritate? Un singur răspuns. ARĂTAŢI SCALA E38 

 
E39. În particular, cât de des  s-a purtat cineva urât cu dumneavoastră în ultimul an din cauza vârstei dvs., 
de exemplu insultându-vă, abuzând sau refuzând să vă ofere servicii? Un singur răspuns. ARĂTAŢI SCALA 
E38 

 
 
 

Un singur răspuns pe linie.  
ARĂTAŢI SCALA E25 
 

Deloc 
probabil 

să fie 
priviţi în 
acest fel 

   Foarte 
probabil 

să fie 
priviţi în 
acest fel 

 
(Nu 
ştiu) 

E25. …cu invidie? 0 1 2 3 4 8 
E26. ...cu milă? 0 1 2 3 4 8 
E27. ...cu admiraţie? 0 1 2 3 4 8 
E28. ... cu dispreţ? 0 1 2 3 4 8 

Un singur răspuns pe linie.  
ARĂTAŢI SCALA E25 

Deloc 
probabil 

să fie 
priviţi în 
acest fel 

   Foarte 
probabil 

să fie 
priviţi în 
acest fel 

 
(Nu 
ştiu) 

E29. …cu invidie? 0 1 2 3 4 8 
E30. ...cu milă? 0 1 2 3 4 8 
E31. ...cu admiraţie? 0 1 2 3 4 8 
E32. ... cu dispreţ? 0 1 2 3 4 8 

Un singur răspuns pe linie.  
ARĂTAŢI SCALAE35 

Niciodată    Foarte 
des 

(Nu 
ştiu) 

E35. …vârstei? 0 1 2 3 4 8 
E36. ...sexului? 0 1 2 3 4 8 
E37. ...etniei? 0 1 2 3 4 8 

Niciodată    Foarte des (Nu ştiu) 
0 1 2 3 4 8 

Niciodată    Foarte des (Nu ştiu) 
0 1 2 3 4 8 
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În continuare vă voi pune câteva întrebări, mai întâi despre prietenii dvs. şi apoi despre familie. 
 

E40. Aproximativ câţi prieteni aveţi, în afara membrilor familiei dvs, mai tineri de 30 de ani? Un singur 
răspuns. 
Nici unul 1 Treci la E42 
1 2 
2-5 3 
6-9 4 
10 sau mai mulţi 5 
(Nu ştiu) 8 

Întreabă E41 

 

E41. Care din următoarele variante descrie cel mai bine dacă puteţi sau nu puteţi să discutaţi cu oricare 
dintre aceşti prieteni probleme personale precum sentimente, credinţe şi experienţe? 
Pot discuta toate problemele personale 1 
Pot discuta aproape toate problemele personale 2 
Pot discuta o bună parte din problemele personale  3 
Pot discuta câteva probleme personale 4 
Pot discuta puţine probleme personale 5 
Nu pot discuta nicio problemă personală 6 
(Nu ştiu) 8 
 

E42. Aproximativ câţi prieteni aveţi, în afara membrilor familiei dvs. de peste 70 de ani? Un singur răspuns 
Nici unul 1 Treci la E44 
1 2 
2-5 3 
6-9 4 
10 sau mai mulţi 5 
(Nu ştiu) 8 

Întreabă E43 

 

E43. Care din următoarele variante descrie cel mai bine dacă puteţi sau nu să discutaţi cu oricare dintre 
aceşti prieteni probleme personale precum sentimente, credinţe şi experienţe? Un singur răspuns. ARĂTAŢI 
LISTAE 43 
Pot discuta toate problemele personale 1 
Pot discuta aproape toate problemele personale 2 
Pot discuta o bună parte din problemele personale  3 
Pot discuta câteva probleme personale 4 
Pot discuta puţine probleme personale 5 
Nu pot discuta nicio problemă personală 6 
(Nu ştiu) 8 
 

E44. Vă rog să îmi spuneţi ce vârstă aveţi. 
29 sau mai puţin 1 Treci la E47 
30 sau mai mult 2 
(Refuz) 7 
(Nu ştiu) 8 

Întreabă E45 

 

E45. Aveţi copii sau nepoţi cu vârste între 15 şi 30 de ani? 
Da 1 Întreabă E46 
Nu 2 
(Refuz) 7 
(Nu ştiu) 8 

Treci la E47 

 

E46. Care din următoarele variante descrie cel mai bine dacă puteţi sau nu să discutaţi cu oricare dintre 
copii sau nepoţi lucruri personale precum sentimente, credinţe şi experienţe? Un singur răspuns. ARĂTAŢI 
LISTA E43 
Pot discuta toate problemele personale 1 
Pot discuta aproape toate problemele personale 2 
Pot discuta o bună parte din problemele personale  3 
Pot discuta câteva probleme personale 4 
Pot discuta puţine probleme personale 5 
Nu pot discuta nicio problemă personală 6 
(Nu ştiu) 8 
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INTREBAŢI TOŢI RESPONDENŢII 
 

E47. Există membri în familia dvs. cu vârsta de peste 70 de ani? Notă operator: Familia include orice rudă 
naturală/ de sânge sau de alianţă prin mariaj. 
Da 1 Întreabă E48 
Nu 2 
(Refuz) 7 
(Nu ştiu) 8 

Treci la E49 

 

E48. Care din următoarele variante descrie cel mai bine dacă puteţi sau nu să discutaţi cu oricare dintre 
aceşti membri ai familiei lucruri personale precum sentimente, credinţe şi experienţe? Un singur răspuns 
Pot discuta toate problemele personale 1 
Pot discuta aproape toate problemele personale 2 
Pot discuta o bună parte din problemele personale  3 
Pot discuta câteva probleme personale 4 
Pot discuta puţine probleme personale 5 
Nu pot discuta nicio problemă personală 6 
(Nu ştiu) 8 
 

INTREBAŢI TOŢI RESPONDENŢII 
 

E49. În ultima lună aţi depus o muncă plătită sau voluntară? 
Dacă da: Este doar muncă plătită, voluntară sau ambele variante? 
Da, numai muncă plătită 1 
Da, numai muncă voluntară 2 
Da, şi muncă plătită şi muncă voluntară 3 

Întreabă E50 

Nu, niciuna dintre acestea 4 
(Nu ştiu) 8 Treci la E52 
 

E50. Cât de mult din acest timp aţi petrecut lucrând cu colegi sau cu voluntari cu vârsta în jur 20 de ani? 
Notă operator:„acest timp” se referă la munca depusă în ultima lună codificata la E49. Dacă respondentul nu 
are colegi în această grupă de vârstă, selectaţi răspunsul 1 „deloc”.   Un singur răspuns. ARĂTAŢI LISTA 41 
Deloc 1 
O mică parte din timp 2 
Marea parte a timpului  3 
Tot/ aproape tot timpul 4 
(Nu a lucrat cu alte persoane în ultima lună) 5 
(Nu ştiu) 8 
 
E51.Şi cât de mult din acest timp l-aţi petrecut lucrând cu colegi sau voluntari cu vârsta de peste 70 de ani? 
Notă operator:„ acest timp” se referă la munca depusă în ultima lună codificata la E49. Dacă respondentul nu 
are colegi în această grupă de vârstă, selectaţi răspunsul 1 „deloc”. Un singur răspuns. ARĂTAŢI LISTA E51 
Deloc 1 
O mică parte din timp 2 
Marea parte a timpului  3 
Tot/ aproape tot timpul 4 
(Nu a lucrat cu alte persoane în ultima lună) 5 
(Nu ştiu) 8 
 
INTREBAŢI TOŢI RESPONDENŢII 
E52. Luând totul în considerare, vă rog sa îmi spuneţi cum îi vedeţi pe oamenii de 20 de ani şi pe cei de peste 
70 de ani din România de azi? Un singur răspuns. ARĂTAŢI LISTA E52 
Îi văd pe cei de 20 si pe cei de peste 70 de ani ca... 
Ca un singur grup 1 
Ca două grupuri separate care fac parte din aceeaşi comunitate 2 
Ca două grupuri separate care nu fac parte din aceeaşi comunitate 3 
Doar ca indivizi independenţi mai degrabă decât grupuri 4 
(Nu ştiu) 8 
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E53.  Vă rog să îmi spuneţi cât de important este pentru dvs. să fiţi fără prejudecăţi faţă de  oamenii care 
aparţin altor categorii de vârstă. Acordaţi o notă de la 0 la 10, unde 0 înseamnă deloc important şi 10 foarte 
important pentru dvs. Un singur răspuns. ARĂTAŢI LISTA E53 

Deloc 
important 

         Foarte 
important 

(Nu 
ştiu) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
 

E54. Si vă rog să îmi spuneţi cât de important este pentru dvs. să fiţi văzut ca fiind fără prejudecăţi faţă de 
oamenii care aparţin altor categorii de vârstă. Un singur răspuns. ARĂTAŢI LISTA E53 

Deloc 
important 

         Foarte 
important 

(Nu 
ştiu) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
 

E55.  Cât de grav, în cazul în care există, aţi spune că este  fenomenul discriminării persoanelor pe criteriul 
vârstei în România, fie că acestia sunt tineri sau vârstnici? Un singur răspuns. ARĂTAŢI LISTA E55 
Foarte grav 1 
Destul de grav 2 
Nu prea grav  3 
Deloc grav 4 
(Depinde) 5 
(Nu există deloc discriminare pe criteriul vârstei în România) 6 
(Nu ştiu) 8 
 

Acum, aş dori să vă întreb câteva detalii cu privire la dvs. şi la ceilalţi membri ai gospodăriei dvs.  
 

F1. Câte persoane – inclusiv dvs şi  copii (dacă aveţi)  –  locuiesc aici permanent ca membri ai gospodăriei? 
 

Nr. persoane în gospodărie :______:______:  
 

(Nu ştiu)                                          88 
 

Operator: Tabelul umător se va completa astfel: în prima coloană (01) se vor colecta datele despre 
respondent.  In următoarele coloane şi randuri se vor completa in ordinea descrescătoare a varstei, 
datele tuturor celorlalţi membri ai gospodăriei. Bunăoară, dacă în gospodărie locuiesc 4 membri 
(respondentul, soţia, copilul şi soacra) se va proceda astfel: În prima coloană (01) se vor trece datele 
respondentului; în coloana 02, se vor trece iniţialele soacrei şi datele ei, în coloana 03 iniţialele soţiei 
şi datele ei iar în coloana 4 iniţialele şi datele copilului.  
În cazul în care o gospodărie are mai mult de 6 persoane, pentru persoanele 7, 8 etc.,  înregistrati 
datele conform acestui tabel pe o coală de hartie separată. 
 

Persoana  01 
(respondent) 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

Prenume sau iniţiala        
F2 Sex        
Bărbat 1 1 1 1 1 1 
Femeie 2 2 2 2 2 2 

F3 Anul naşterii                         

F4 Relaţia cu 
respondentul 

      

Soţ, soţie, partener(ă)  01 01 01 01 01 
Fiu/ fiică, inclusiv 
vitreg(ă), adoptat(ă), în 
îngrijire socială, copilul 
partenerei(ului), 
ginere/noră 

 

02 02 02 02 02 

Părinte, părinte 
adoptive/vitreg, părintele 
partenerei/soţiei/soţului  

 
03 03 03 03 03 

Frate/soră (inclusiv 
vitreg(ă),adoptat(ă), în 
îngrijire socială) 

 
04 04 04 04 04 

Altă rudă  05 05 05 05 05 
Altă persoană care nu este 
rudă 

 06 06 06 06 06 

(Nu ştiu)  88 88 88 88 88 
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F5. Dvs. locuiţi …. 

1. Intr-un oraş mare     4. Intr-o comuna/sat 
2. In suburbiile unui oraş mare 5. La o casa izolata de vreo comuna/sat/  
3. Intr-un oras mic 8. Nu ştiu 

 

F5_1. Aşadar, localitatea în care locuiţi este  
1.Oraş mare peste 200.000 locuitori 4.Oraş foarte mic (sub 30000 locuitori) 
2.Oraş mare între 200-100.000 locuitori 5. Comună-reşedinţă   
3.Oraş mic între 100000-30000 locuitori              6. Sat 
 

F6. Care este ultima şcoală pe care aţi absolvit-o ? 
Ultima scoala absolvită   
Fara scoala  1   Mergi la F7 
Scoala primara 2 
Gimnaziu 3 
Scoala profesionala ori de meserii  4 
Liceu 5 
Scoala post-liceala (inclusiv colegiu) 6 
Studii superioare/facultate 7 
Studii post-universitare 8 

 
 
 

 Întreabă F6a 

Nu stiu/Nu raspund  99  Mergi la F7 
 

F6a  Care este profilul ultimei şcoli pe care ati absolvit-o?  
(Operator: Dacă respondentul declară că are calificări în mai multe domenii, atunci se încercuieşte codul 1 
“General”) 
01 General sau niciun domeniu specific 
02 Arte 
03 Cultură umanistă – limbi străine, limbi clasice, istorie, teologie etc 
04 Tehnică şi inginerie, incluzând arhitectură şi planificare, industrie, meşteşugărie-artizanat, construcţii etc 
05 Agricultură şi silvicultură  
06 Pedagogie şi educaţie 
07 Ştiinţă (cercetare), matematică, IT, etc 
08 Servicii medicale, de sănătate, de asistenţă etc 
09 Economie, comerţ, administrarea afecerilor, contabilitate etc 
10 Studii sociale şi comportamentale, administraţie publică, media, cultură, sport şi divertisment, etc 
11 Sevicii juridice şi legislative 
12 Servicii  (ospătar, bucătar, coafeză, frizer, etc) etc 
13 Siguranţă şi ordine publică – poliţie, armată, pompieri, etc 
14 Transport şi telecomunicaţii 
88  (Nu ştiu) 
 
ÎNTREBĂRILE URMĂTOARE SE ADRESEAZĂ TUTUROR RESPONDENŢILOR.  
 

F7. Caţi ani de şcoală aţi făcut în total? 
Operator: Pentru respondenţii care declară că nu au şcoală se trece “00” 
 
Nr. de ani de şcoală:____:_____:  
 

F8a.  Utilizând următoarea listă, care dintre următoarele descrieri corespunde cu  statutul dvs ocupational 
avut în ultimele 7 zile? (Răspuns multiplu) ARATAŢI LISTA F8a 
1. Salariat/angajat (inclusiv liber profesionişti, mici 
întreprinzători şi patroni) 

6. Pensionar/ă  

2. Elev sau student 7. Imi satisfac stagiul militar obligatoriu 
3. Şomer în căutarea unui loc de muncă 8. Casnic/ă (prestează munci în gospodărie, are grijă de 

copii sau de alte persoane) 
4. Şomer, dorind un loc de muncă, dar fără a face nimic 
pentru a căuta un loc de muncă 

9. Altă situaţie 

5. Pensionat pe caz boală sau persoană cu handicap 88. Nu ştiu/Nu raspund 
 

F8b. Operator: la întrebarea F8a, ai încercuit…? 
 

1. Mai multe variante  întreabă F8c  2. O singură variantă  Mergi la F8d 
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Intrebarea de mai jos se adresează numai respondenţilor care au indicat mai multe variante de răspuns la 
întrebarea F8a. 
F8c. Care este principala dvs. ocupaţie în acest moment? 
Operator: Notează unul din codurile de la întrebarea F8a. (O singură alegere):__________ 
 
F8d. Operator: Respondentul este… 
1. Salariat/angajat (inclusiv liber profesionişti, mici întreprinzători şi patroni)  întreabă F12 
2.Altă situaţie  Mergi la F9 

  
F9. Aşadar, în ultimele 7 zile, dvs….? 
1.  Aţi prestat o muncă pentru care aţi fost remunerat/ă Mergi la F12   
2.  Nu aţi prestat o muncă pentru care aţi fost remunerat/ă  Întreabă F10 8. Nu ştiu  Întreabă F10 
 
Numai pentru cei care au răspuns cu codurile 2 sau 8 la întrebarea anterioară. 
F10. Aţi avut vreodată un loc de muncă/aţi fost vreodată salariat/ă? 
1.Da  întreabă F11     2. Nu Mergi la F27  
8. Nu ştiu Mergi la F27   
 
Întrebarea de mai jos se adresează numai respondenţilor care au răspuns cu Da (cod 1) la F10! 
F11. În ce an aţi avut ultimul loc de muncă? Anul :____:_____:______:_____:   8888. Nu ştiu  
 
Operator: Întrebările de mai jos se adresează atat celor care au în prezent un loc de muncă cat şi celor care au 
avut în trecut un loc de muncă. Pentru respondenţii care nu sunt în prezent salariaţi/nu au un loc de muncă dar 
au avut un loc de muncă în trecut (cod 1 la F10), întrebările F12-F25a se referă la ultimul loc de muncă.  
 
F12. La principalul loc de muncă al dvs. sunteţi/eraţi… 

1. Angajat  Mergi la F14 
2. Mic întreprinzător sau patron -  Mergi la F13 
3. Lucraţi în cadrul unei afaceri a familiei   Mergi la F14 
8.    Nu stiu  Mergi la F14 
 

F13. (Numai pentru cei care au răspuns cu codul 2 la F12) Catî angajaţi are/avea firma dvs? 
Nr. angajaţi  :___:___:___:____:   Mergi la F15 8888. Nu ştiu 
 
F14. (Numai pentru respondenţii care sunt/au fost angajaţi sau lucrează/au lucrat în cadrul unei afaceri de 
familie). Sunteţi/aţi fost angajat/ă cu .. 

1. Contract de muncă pe perioadă nedeterminată 
2. Contract de muncă pe perioadă determinată                                    
3. Nu am/Nu am avut un contract de muncă                                      8. Nu ştiu  

  
Întrebările de mai jos se adresează tuturor respondenţilor care muncesc în prezent sau au muncit/au fost 
angajaţi în trecut.  
F15 Caţi angajaţi sunt/erau în firma unde lucraţi/aţi lucrat ? 
1. Sub 10 angajaţi 4. intre 100 si 499 de angajaţi  
2. Intre 10 şi 24 de angajaţi  5. 500 de angajaţi sau mai mulţi  
3. Intre 25 si 99 de angajati 8. Nu ştiu 
 
F16 La principalul dvs. loc de muncă, aveţi/ aţi avut responsabilităţi care vizează/vizau controlul activităţii 
desfăşurate de alţi angajaţi/subordonaţi? 
1. Da ->întreabă F17   2.Nu -> Mergi la F18    8. Nu ştiu-> Mergi la F18 
 
F17. Câte persoane aveti/aveaţi în subordine? 
 
Nr. de subordonaţi  :___:___:___:____:    8888. Nu ştiu 
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Întrebările de mai jos se adresează tuturor respondenţilor care muncesc în prezent sau au muncit/au fost 
angajaţi în trecut. 
În cele ce urmează am să vă citesc o serie de lucruri legate de activitatea pe care aţi desfăşurat-o/o 
desfăşuraţi la locul de muncă.  

La actualul loc de muncă (sau la 
ultimul loc de muncă), cat de mult 
vă permite/a conducerea/şefii …. 
 

Nu am / nu 
am avut 
niciun 

control ori 
influenţă 

         Am / 
Aveam 
control 
complet

 
(Nu 
stiu)

F18. …să decideţi dvs. cum este / 
era organizată ziua de muncă? 
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F19. …să influenţaţi deciziile cu 
privire la activităţile firmei? 
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F20. Care este / era durata de muncă pe săptămană stabilită prin contract/sau prin înţelegere cu patronul, la 
principalul loc de muncă, fără a lua în calcul aici orele suplimentare?(Operator: mai jos se trec ore de muncă 
pe săptămană. Un program de 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămană de luni pană vineri înseamnă 40 ore pe 
săptamana) 
 

Nr. de ore pe săptămană  :___:___:____:    888. Nu ştiu 
 
 

F21. Câte ore pe săptămană lucraţi dvs. efectiv la principalul loc de muncă, incluzând aici orice ore 
suplimentare plătite sau neplătite?  
 

Nr. de ore pe săptămană  :___:___:____:    888. Nu ştiu 
   
F22. Care este/era principalul obiect de activitate al firmei pentru care lucraţi/aţi lucrat?  
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
F23.  În ce tip de organizatie lucrati/ ati lucrat? (Un singur răspuns) 
1 Administratie centrală sa locală 
2 Alt sector public (precum educatie si sănătate) 
3 Întreprindere de stat 
4 Societate privată 
5 Afacere proprie 
6 Altul 
8 Nu stiu 
 
F24. Care este/era numele sau titulatura postului pe care îl ocupaţi/l-aţi ocupat la principalul loc de muncă? 
 

_____________________________________________________ 
  
F25. La principalul dvs. loc de muncă, ce fel de activităţi obişnuiţi/obişnuiaţi să desfăşuraţi în cea mai mare 
parte a timpului ? 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________  
 

F25a. Care sunt/erau calificările de care este/era nevoie pentru a ocupa postul dvs.? (Operator: se trec atat 
nivelul de instrucţie cat si alte cursuri de calificare)   
 

_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________  
 
_____________________________________________________ 
 
 

F26. În ultimii 10 ani, aţi desfăşurat muncă salarizată într-o altă ţară, pentru o perioadă de minimum 6 luni? 
1. Da  2. Nu  8. Nu ştiu 
 



 

VARIANTA A_ESS_111708 24 

Întrebările următoare se adresează tuturor respondenţilor 
 
F27. S-a întâmplat vreodată să rămâneţi 3 luni de zile sau mai mult, fără loc de muncă, timp în care aţi 
căutat să vă angajaţi? 
1. Da-  întreabă F28  2. Nu  Mergi la  F30  8. Nu ştiu  Mergi la  F30 
 

Numai celor care au răspuns cu codul 1 la F27. 
F28. S-a întâmplat ca perioada în care aţi rămas fără loc de muncă, să dureze până la 12 luni sau chiar şi mai 
mult? 
1. Da       2. Nu         8. Nu ştiu 
  
Numai celor care au răspuns cu codul 1 la F27. 
F29. Dar în ultimii 5 ani, au fost perioade când nu aţi avut un loc de muncă mai mult de 3 luni?  
1. Da       2. Nu         8. Nu ştiu 
Întrebările următoare se adresează tuturor respondenţilor 
F30. Aţi fost/ sunteţi membru al vreunui sindicat ?  

1.   Da, sunt şi în prezent membru        3. Nu  
2.   Da, am fost membru de sindicat dar nu mai sunt  8. Nu ştiu   
 

F31. Vă rog să vă gândiţi la veniturile tuturor membrilor din gospodăria dvs. Care este principala  sursă de 
venit în gospodăria dvs.? (O singură alegere) 

01 Salarii 
02 Venituri obţinute din activităţi pe cont propriu (inclusiv ca liber profesionist, mic 

întreprinzător sau patron,  dar nu din activităţi agricole) 
03.  Venituri obţinute din activităţi agricole, cresterea animalelor 
04 Pensii 
05 Ajutor de şomaj sau plăţi datorate disponibilizărilor 
06 Alte tipuri de beneficii sau ajutoare sociale 
07 Venituri obţinute din investiţii, economii, asigurării, închirieri, arendă 
08 Venituri obţinute din alte surse 
77 Non-răspuns 
88 Nu ştiu  

 

F32 Vă rog să îmi spuneţi ce categorie se potriveşte cel mai bine cu venitul total net al gospodăriei dvs. 
(suma care vă rămâne după ce s-au scăzut impozitele) în luna Noiembrie 2008? (ARĂTAŢI LISTA F32) 

 

Cod lista  VENITUL LUNAR 
J  Sub 700 RON 1 
R 701 – 800 RON 2 
C 801 – 900 RON 3 
M 901 – 1000 RON 4 
F 1001 – 1100 RON 5 
S 1101 – 1200 RON 6 
K 1201 – 1400 RON 7 
P 1401 – 1750 RON 8 
D 1751 – 3000 RON 9 
H Peste 3000 RON 10 
 Refuz [Nu se citeşte] 77 
 Nu ştiu [Nu se citeşte]   88 
 

F33. Care din afirmaţiile de mai jos descrie cel mai bine veniturile gospodăriei dvs.?    

1. Veniturile din gospodăria mea imi asigură un trai confortabil 1 
2. Veniturile din gospodăria mea imi sunt suficiente 2 
3. Imi este greu să ma descurc cu veniturile din gospodărie 3 
4. Imi este foarte greu să ma descurc cu veniturile din gospodărie 4 
8. Nu ştiu 8 
   

F34 Dacă din diverse motive aţi avea serioase dificultăţi financiare şi aţi fi nevoit să vă împrumutaţi pentru a 
o scoate la capăt, cât de greu sau uşor v-ar fi să vă împrumutaţi?  
1.Foarte greu   4. Uşor 
2.Greu    5 Foarte uşor 
3. Nici greu, dar nici uşor   8. Nu ştiu  
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F34_1. Vă rog să îmi spuneţi care a fost venitul total net lunar al gospodăriei dvs. (suma care vă rămâne 
după ce s-au scăzut impozitele) in luna Noiembrie 2008? Dacă nu cunoaşteţi cifra exactă, îmi puteţi da o 
estimare. (NOTAŢI SUMA ÎN MONEDĂ NAŢIONALĂ, RON) 
 
|__|__|__|__|.|__|__| RON 
 
 F35. In prezent, locuiţi cu soţul/soţia/partenerul/partenera? 
1. Da  întreabă de la F36 pană la F48  2. Nu  Mergi la F49 
 
F36. Care este ultima şcoală absolvită de soţ/soţie/partener/parteneră ? 
Ultima scoala absolvita de soţ/soţie/partener/parteneră  
Fara scoala  1 
 Scoala primara 2 
Gimnaziu 3 
Scoala profesioanla ori de meserii  4 
Liceu 5 
Scoala post-liceala (inclusiv colegiu) 6 
Studii superioare/facultate 7 
Studii post-universitare 8 
Nu stiu/Nu raspund  99 
 
F37a.  Care este în prezent (în ultimele 7 zile) statutul ocupaţional de soţului/soţiei/partenerei/partenerului? 
(Răspuns multiplu) 
1. Salariat/angajat (inclusiv mici liber profesionişti, mici 
întreprinzători şi patroni) 

6. Pensionar/ă  

2. Elev sau student 7. Işi satisface stagiul militar obligatoriu 
3. Şomer în căutarea unui loc de muncă 8. Casnic/ă (prestează munci în gospodărie, are grijă de 

copii sau de alte persoane) 
4. Şomer, dorind un loc de muncă, dar fără a face nimic 
pentru a căuta un loc de muncă 

9. Altă situaţie 

5. Pensionat de boală sau persoană cu handicap 88. Nu ştiu/Nu raspund 
 
F37b. Operator: la întrebarea F37a, ai încercuit…? 
1. Mai multe variante  întreabă F37c  2. O singură variantă  Mergi la F38 
 
Întrebarea de mai jos se adresează numai respondenţilor care au indicat mai multe variante de răspuns la 
întrebarea F37a. 
F37c. Care este principala ocupaţie în acest moment a soţului/soţiei/partenerei/partenerului? 
Operator: Notează unul din codurile de la întrebarea F37a.  
(O singură alegere):_______________  
 
F38. Aşadar, soţul/soţia/partenera/partenerul dvs. a prestat o muncă salarizată în ultimele 7 zile?  
1. Da Întreabă F39   2. Nu  Mergi la F49       8. Nu ştiu  Mergi la F49 
 
F39. Care este numele sau titulatura postului pe care îl ocupă soţul/soţia/partenera/partenerul dvs? 
 
_____________________________________________________  
  

F40. La principalul loc de muncă al soţului/soţiei/partenerei/partenerului, ce fel de activităţi desfăşoară în 
cea mai mare parte a timpului ? 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________  
 

F41. Care sunt calificările de care soţul/soţia/partenera/partenerul are nevoie pentru a ocupa postul pe care 
il au? (Operator: se trece atat nivelul de instrucţie cat si alte cursuri de calificare)   
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________  
 
_____________________________________________________ 
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F42. La principalul loc de muncă al dvs.,  soţul/soţia/partenera/partenerul este… 

1.Angajat  Mergi la F44 
2.Mic întreprinzător sau patron -  Întreabă F43 
3.Lucrează în cadrul unei afaceri a familiei   Mergi la F44          8. Nu stiu -  Mergi la F44 
 

F43. (Numai pentru cei care au răspuns cu codul 2 la întrebarea anterioară) Câţi angajaţi are firma 
soţului/soţiei/partenerei/partenerului dvs? 
 
Nr. angajaţi  :___:___:___:____:  8888. Nu ştiu 
 
Numai pentru cei care au spus ca soţul/soţia/partenera/partenerul sunt angajaţi sau lucrează in cadrul unei 
firme de familie 
 

F44. La principalul loc de muncă al soţului/soţiei/partenerei/partenerului, acesta/aceasta are responsabilităţi 
care vizează controlul activităţii desfăşurate de alţi angajaţi/subordonaţi? 
1. Da ->întreabă F45   2.Nu -> Mergi la F46  8. Nu ştiu-> Mergi la F46 
 
F45. Câte persoane are în subordine soţul/soţia/partenera/partenerul? 
 
Nr. de subordonaţi  :___:___:___:____: 8888. Nu ştiu 
 
În cele ce urmează am să vă citesc o serie de lucruri legate de activitatea pe care o desfăşoară ca angajat/ă  
soţul/soţia/partenera/partenerul dvs. 

La actualul loc de muncă (sau la 
ultimul loc de muncă), cat de mult 
ii permit sefii soţului/ 
soţiei/partenerei/partenerului  
 

Nu îi permit 
deloc/nu are 

niciun control 

         Sotul/soţia/
partenera/ 
au control 
complet 

 
(Nu 
ştiu) 

F46 …să decidă singur/ă cum îsi 
organizează ziua de muncă? 
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F47 …să influenţeze deciziile cu 
privire la activităţile firmei? 
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F48. Câte ore munceşte pe săptămană la principalul loc de muncă, soţul/soţia/partenera/partenerul, inclusiv 
ore suplimentare plătite sau neplătite?  (Operator: mai jos se trec ore de muncă pe săptămană. Un program de 
8 ore pe zi, 5 zile pe săptămană de luni pană vineri înseamnă 40 ore pe săpt.) 
 
Nr. de ore pe săptămană  :______:______:       8888. Nu ştiu 
 
F49. Care este ultima şcoală absolvită de tatăl dvs.? 
Ultima scoala absolvita de tată  
Fara scoala  1  
Scoala primara 2 
Gimnaziu 3 
Scoala profesională ori de meserii  4 
Liceu 5 
Scoala post-liceala (inclusiv colegiu) 6 
Studii superioare/facultate 7 
Studii post-universitare 8 
Nu stiu/Nu raspund  99 
 

F50. Când aveaţi 14 ani, tatăl dvs. lucra ca angajat, lucra pe cont propriu sau nu lucra deloc? 
1.Era angajat/salariat  Mergi la F52 
2.Lucra pe cont propriu  Întreabă F51 
3.Nu lucra deloc  Mergi la F55 
4.Era decedat sau nu locuia în aceeaşi gospodărie  Mergi la F55 
8. Nu ştiu  Mergi la F53 
 

(Dacă tatăl lucra pe cont propriu) 
F51 Câţi angajaţi avea? 
1. Niciunul  3. 25 de angajati sau mai mulţi 
2. Intre 1 si 24  8. Nu stiu 
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(Dacă tatăl era angajat) 
F52. Tatăl dvs. avea subordonaţi? 
1. Da   2. Nu   8. Nu ştiu 
 
F53. Care era denumirea sau titulatura postului tatălui dvs.? 
 
_________________________________________________________ 
 
F54. Care era ocupaţia tatălui dvs. când aveaţi vârsta de 14 ani? (Un singur răspuns) 
 Nu există răspuns corect sau greşit, alegeţi categoria care consideraţi că este cea mai potrivită.  
1. Ocupaţii tehnice şi profesionale, precum doctor, profesor, inginer, artist, contabil  
2.  Ocupaţii administrative de nivel înalt precum bancher, director în afaceri, parlamentar sau membru al 

guvernului, înalt funcţionar al UE    
3.  Ocupaţii administrative, precum funcţionar, secretar, şef de birou, bibliotecar 
4.  Domeniul vânzări, precum director de vânzări, proprietar de magazin, agent de vânzări, agent de asigurări 
5. Domeniul servicii, precum proprietar de restaurant, poliţist, ospătar, îngrijitor, bărbier, militar 
6.  Meserii, precum maistru, mecanic auto, sculer-matriţor, electrician 
7.  Meserii semi-calificate, precum cărămidar, şofer de autobuz, tâmplar, metalurgist, brutar 
8. Meserii necalificate, precum muncitor, portar, muncitor în fabrică 
9 Domeniul agicol, precum fermier, lucrător agricol, şofer de tractor, pescar 
88. Nu ştiu 
 
F55. Care este ultima şcoală absolvită de mama dvs.? 
Ultima scoala absolvita de mamă  
Fara scoală  1  
Scoala primară 2 
Gimnaziu 3 
Scoala profesională ori de meserii  4 
Liceu 5 
Scoala post-liceală (inclusiv colegiu) 6 
Studii superioare/facultate 7 
Studii post-universitare 8 
Nu stiu/Nu răspund  99 
 
F56. Când aveaţi 14 ani, mama dvs. lucra ca angajat, lucra pe cont propriu sau nu lucra deloc? 
1.Era angajată/salariată  Mergi la F58 
2.Lucra pe cont propriu  Întreabă F57 
3.Nu lucra deloc  Mergi la F61 
4.Era decedată sau nu locuia în aceeaşi gospodărie  Mergi la F61 
8. Nu ştiu  Mergi la F59 
 
(Daca mama lucra pe cont propriu) 
F57 Câţi angajaţi avea? 
1. Niciunul  Mergi la F59  3. 25 de angajati sau mai mulţi  Mergi la F59 
2. Intre 1 si 24  Mergi la F59   8. Nu stiu 

    
(Dacă mama era angajată) 
F58. Mama dvs. avea subordonaţi? 
1. Da   2. Nu    8. Nu ştiu 
 
F59. Care era denumirea sau titulatura postului mamei dvs.? 
 
_________________________________________________________   
 



 

VARIANTA A_ESS_111708 28 

F60a. Care era ocupaţia mamei dvs. când aveaţi vârsta de 14 ani? (Un singur răspuns) 
 Nu există răspuns corect sau greşit, alegeţi categoria care consideraţi că este cea mai potrivită.  
1. Ocupaţii tehnice şi profesionale, precum doctor, profesor, inginer, artist, contabil  
2.  Ocupaţii administrative de nivel înalt precum bancher, director în afaceri, parlamentar sau membru al 

guvernului, înalt funcţionar al UE    
3.  Ocupaţii administrative, precum funcţionar, secretar, şef de birou, bibliotecar 
4.  Domeniul vânzări, precum director de vânzări, proprietar de magazin, agent de vânzări, agent de asigurări 
5. Domeniul servicii, precum proprietar de restaurant, poliţist, ospătar, îngrijitor, bărbier, militar 
6.  Meserii, precum maistru, mecanic auto, sculer-matriţor, electrician 
7.  Meserii semi-calificate, precum cărămidar, şofer de autobuz, tâmplar, metalurgist, brutar 
8. Meserii necalificate, precum muncitor, portar, muncitor în fabrică 
9 Domeniul agicol, precum fermier, lucrător agricol, şofer de tractor, pescar 
88. Nu ştiu  
 
Întrebarea de mai jos se adresează tuturor respondenţilor  
 
F61. În ultimele 12 luni, aţi urmat vreun curs de specializare sau aţi participat la vreo conferinţă pentru a vă 
îmbunătăţi cunoştinţele profesionale (legate de locul de muncă)? 
1.Da    2. Nu     8. Nu ştiu  
 
F62 În prezent, sunteţi…. 
1. Căsătorit/ă -  Întreabă F63    6. Văduv/ă  Mergi la F64 
3.Despărţit/ă (dar încă legal căsătorit/ă)  Mergi la F64 9. Nu am fost niciodată casătorit/ă  Mergi la F64 
5.Divorţat/ă  Mergi la F64    77. Non-răspuns   Mergi la F64   
88. Nu ştiu 
 
Numai pentru cei care au răspuns cu codul 1 la întrebarea anterioară 
F63 În prezent locuiţi cu soţul/ soţia?  
1.Da  Mergi la F66       2. Nu     7. Non-răspuns                 8. Nu ştiu   
 
Pentru cei care au răspuns cu codurile 2,5,6, 9,77 sau 88 la F62.  
F64  În prezent locuiţi cu un partener(ă)?  
1.Da  Mergi la F67     2. Nu       7. Non-răspuns                 8. Nu ştiu  
 
Nu există nicio întrebare F65 în această versiune 
 
F66  Aţi locuit vreodată cu un(o) partener(ă) fără să fi fost căsătorit(ă) cu acesta/ aceasta? 
1.Da           2. Nu             7. Non-răspuns                 8. Nu ştiu 
 
F67. Operator: Respondentul … 

1. Este divorţat/ă sau nu a fost niciodată căsătorit/ă Mergi la F69 
2. Altă situaţie (casatorit/ă, văduvă)  Întreabă F68 

 
F68. Aşadar, aţi divorţat vreodată ? 
1.Da            2. Nu            7. Non-răspuns                 8. Nu ştiu 
 

F69. Dvs…. 
1. Aveţi copii care locuiesc cu dvs în gospodărie în prezent  Mergi la F71 
2. Nu aveţi copii care locuiesc în gospodărie cu dvs în prezent  Întreabă F70 

 

F70. Aţi avut copii, copii vitregi, copii adoptaţi, nepoţi care au locuit cu dvs. în gospodărie? 
1.Da 2. Nu      8. Nu ştiu 
 

F71. Aveţi telefon fix în gospodărie (sau în partea dvs. de locuinţă)? 
1.Da 2. Nu       8. Nu ştiu 
 

F72. Aveţi telefon mobil personal? 
1.Da 2. Nu       8. Nu ştiu 
 

F73. Utilizaţi internetul acasa pentru a da telefoane? (Notă pentru operator: întrebarea se referă la servicii de 
internet care permit convorbiri telefonice prin intermediul internetului.) 
1.Da    2. Nu       6. Nu am internet acasă  8. Nu ştiu 
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OPERATOR! RESPONDENTUL ESTE:     1. BĂRBAT         2. FEMEIE 
   

În cele ce urmează, am să va citesc o serie de afirmaţii care descriu ori se referă la diferite persoane.  
Vă voi citi fiecare dintre aceste afirmaţii şi vă rog să-mi precizaţi măsura în care persoana descrisă seamănă sau nu cu dvs.  

G. În ce măsură se aseamănă persoanele descrise mai jos 
cu dvs.? (Arată  
scala A) 

În foarte 
mare 

măsură 

În mare 
măsură 

Într-o 
oarecare 
măsură 

Într-o 
mică 

măsură 

Într-o 
foarte 
mică 

măsură 

Nu se 
aseamăn
ă deloc 
cu mine 

A    Pentru persoana “A” este important să aibă idei noi şi 
să fie creativ/ă. Persoanei A îi place să facă totul în mod 
original/în felul său.   

1 2 3 4 5 6 

B     Pentru persoana B este important sa fie bogat/ă; vrea 
să aibă mulţi bani şi lucruri scumpe.  1 2 3 4 5 6 

C    “C” cosideră că este important ca fiecare persoană să 
fie tratată în mod egal şi ca fiecare om să aibă şanse egale 
în viaţă.   

1 2 3 4 5 6 

D    Pentru D este important să arate tuturor cat de 
priceput/ă este şi doreşte ca cei din jur să admire ceea ce 
face.   

1 2 3 4 5 6 

E     Pentru E este important să traiască în locuri lipsite de 
pericole şi evită tot ceea ce i-ar putea pune în pericol 
propria-i siguranţă.  

1 2 3 4 5 6 

F     Lui F îi plac surprizele şi caută mereu să facă lucruri 
noi. Consideră că in viaţă este important să faci lucruri noi 
şi diferite.   

1 2 3 4 5 6 

G    G consideră că oamenii trebuie să facă ceea ce li se 
spune şi că trebuie să respecte în orice situaţie legile şi 
regulile, chiar şi atunci când nu sunt supravegheaţi de 
nimeni  

1 2 3 4 5 6 

H     Pentru H este important să asculte ceea ce spun 
oameni diferiţi de el/ea. Chiar şi atunci când  nu este de 
acord cu alţii, H doreşte totuşi să le înţeleagă părerile. 

1 2 3 4 5 6 

I  Pentru I, este important să fie umil/ă şi modest/ă  şi nu  
încearcă să atragă atenţia asupra sa.  1 2 3 4 5 6 

J  Pentru J este important să se simtă bine şi îi place să se 
răsfeţe.  1 2 3 4 5 6 

K. Pentru K este important să ia singur/ă decizii; îi place să 
fie liber/ă şi să nu depindă de alţii 1 2 3 4 5 6 

L. Pentru L este important să îi ajute pe cei din jur şi îi 
place să aibă grijă de bunăstarea lor. 1 2 3 4 5 6 

M. A avea succes este foarte important pentru M şi speră ca 
ceilalţi să îi recunoască meritele şi realizările. 1 2 3 4 5 6 

N. Pentru N este important ca statul să-l apere de orice 
ameninţare şi îşi doreşte un stat puternic care să fie capabil 
să îşi protejeze cetăţenii.   

1 2 3 4 5 6 

O. Lui O îi plac aventurile, îi place să-şi asume riscuri şi 
doreşte să aibă o viaţă aventuroasă. 1 2 3 4 5 6 

P. Pentru P este important să se comporte aşa cum trebuie şi 
evită să facă lucruri care ar putea fi considerate de alţii 
drept greşite.  

1 2 3 4 5 6 

Q. Pentru Q este important să fie respectat/ă de ceilalţi 
oameni si vrea ca aceştia să facă ceea ce le spune 1 2 3 4 5 6 

R. Pentru R este important să fie loial/ă 
prietenilor/prietenelor săi/sale şi să li se dedice. 1 2 3 4 5 6 

S. “S” consideră că oamenilor ar trebui să le pese de mediul 
înconjurător (de natură) şi grija faţă de mediu este 
importantă pentru el/ea. 

1 2 3 4 5 6 

T. Pentru T tradiţia este importantă şi încearcă să respecte 
obiceiurile familiei sau religiei sale. 

1 2 3 4 5 6 

U. “U” caută orice ocazie pentru a se distra. A găsi lucruri 
care să-i provoace plăcere este important pentru el/ea.  

1 2 3 4 5 6 
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Intrebaţi toţi respondenţii 
 

Pentru a ne ajuta la îmbunãtaţirea întrebãrilor noastre pe viitor, aici sunt câteva întrebãri care acoperã o arie de 
subiecte diferite, similare cu unele anterioare. Vã rugãm, nu încercaţi sã vã amintiţi ce aţi rãspuns anterior, 
trataţi întrebãrile ca fiind unele noi.  
 
HF1. Într-o zi lucrătoare a săptămanii, cât timp vã petreceţi în total uitîndu-vă la TV?  Rãspundeţi în materie de 
ore şi minute. 
                            Ore:                 şi  Minute:  (Nu stiu) 88 

HF2. Într-o zi lucrătoare a săptămanii, cât timp vã petreceţi în total ascultând radio?  Rãspundeţi în materie de 
ore şi minute. 
 
                            Ore:                 şi  Minute:  (Nu stiu) 88 

HF3. Într-o zi lucrătoare a săptămanii, cât timp vã petreceţi în total citind ziarele?  Rãspundeţi în materie de ore 
şi minute. 
 
                            Ore:                  şi   Minute:  (Nu stiu) 88 

HF4. În general vorbind, credeţi că “poţi avea încredere în majoritatea oamenilor” sau că “trebuie să fii prudent 
în relaţiile cu ceilalţi oameni”? Alegeţi rãspunsul din variantele de pe aceasta lista. ARATATI LISTA HF4 
Trebuie să fii prudent în relaţia cu oamenii 1 
Poţi avea încredere în majoritatea oamenilor 2 
Nu stiu  8 
 
HF5.  Credeţi ca cei mai mulţi dintre oameni ar încerca să profite de pe urma altora sau că cei mai mulţi oameni 
ar fi cinstiţi (oneşti)? Alegeţi rãspunsul din variantele de pe această listă. ARATATI LISTA HF5  
Cei mai mulţi oameni ar încerca să profite de pe urma altora   1 
Majoritatea oamenilor ar fi cinstiţi (oneşti)   2 
Nu stiu  8   
  
 
HF6. Credeţi cã majoritatea oamenilor meritã încrederea dumneavoastrã sau doar puţini oameni meritã 
încrederea dumneavoastrã ? Alegeţi rãspunsul din variantele de pe aceasta lista. ARATATI LISTA HF6. 
Puţini oameni meritã încrederea mea   1 
Majoritatea oamenilor meritã încrederea mea    2 
Nu stiu      8   
  
ACUM VÃ VOI ÎNTREBA DESPRE POLITICÃ ŞI GUVERN. 
 

HF7. Per total, cât de multumit sunteţi de starea economicã din România? Rãspundeţi pe o scalã de la 0 la 10, 
unde 0 înseamnã cã nu sunteţi multumit, iar 10 înseamnã cã sunteţi multumit.  ARATATI LISTA HF7  
 

HF8. Pe o scalã de la 0 la 10, cât de cât de mulţumit/ă sunteţi de felul în care guvenul îşi face datoria? 
 

HF9. Pe o scală de la 0 la 10 cât de mulţumit/ă sunteţi de modul în care functionează democraţia în România? Folosiţi 
aceeasi listă. 

 Nemultumit          Multumit Nu 
stiu 

HFHF7 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
HFHF8 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
HFHF9 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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 Ar trebui sã 
ia mãsuri 

Probabil cã ar 
trebui sã ia mãsuri 

Nu am 
nicio opinie 

Probabil cã nu ar 
trebui sã ia mãsuri 

Ar trebui sã 
nu ia mãsuri 

Nu 
stiu 

HF10. Credeţi cã Guvernul ar 
trebui  să ia sau nu măsuri pentru 
a reduce diferenţele de venituri 
ale oamenilor ? Alegeţi 
rãspunsul de pe această listă. 

1 2 3 4 5 8 

HF11. Credeţi cã homosexualii 
şi lesbienele ar trebui să fie sau 
nu liberi sa-şi trăiască viaţa aşa 
cum doresc? Alegeţi rãspunsul 
de pe această listă. 

1 2 3 4 5 8 

HF12. Credeţi cã guvernul ar 
trebui sau nu ar trebui sã se 
asigure cã toate grupãrile 
societãţii sunt tratate fãrã 
discriminãri? Alegeţi rãspunsul 
de pe această listă. 

1 2 3 4 5 8 

 
OPERATOR: INTERVIUL S-A INCHEIAT! COMPLETEAZA URMATOARELE DATE 

 
Data interviului ______________ (ziua/luna/anul) 
 
Ora încheierii interviului: _______ (ora şi minutul de ex., 09: 20, 12:45,  21:30 etc.) 
 
N1. In ce tip de locuinţă locuieşte respondentul?  
2.Locuinţă/casă unifamilială 
5. Locuinţă într-o clădire cu altă destinaţie (depozit, cladire birouri) 
6. Apartament în bloc sau într-o clădire multifamilială 
7. Camin studenţesc 
8. Cămin de bătrani 
10. Altă situaţie/Care?_______________ 
88. Nu ştiu 
 
N2. In ce stare se află clădirile din zona unde locuieşte respondentul? 
Stare foarte bună Stare bună Stare satisfăcătoare Stare proastă Stare foarte proastă 

1 2 3 4 5 
 
N3. Cat de murdară sau curată (în sensul de lipsită de gunoaie) este zona în care locuieşte respondentul? 
Foarte murdară Murdară Curată Foarte curată 

1 2 3 4 
 
N4. Cat de des întalnite sunt geamurile sparte, clădirile vandalizate sau ziduri vopsite cu graffitti (texte sau 
desene) în zona în care locuieşte respondentul? 
Foarte des întâlnite Des întâlnite Rar intâlnite Foarte rar întâlnite 

1 2 3 4 
 
Operator: Răspunde la următoarele întrebări: 

Pe parcursul interviului, cat de des … Foarte des Des Din când în când Rar Foarte rar/ Deloc Nu ştiu 
I1. Respondentul a solicitat clarificări la 
întrebările din chestionar 

5 4 3 2 1 8 

I2. Aţi constatat reţineri din partea subiectului 
de a răspunde la unele întrebări  

5 4 3 2 1 8 

I3. Aţi constat ca subiectul a incercat să 
răspundă cit mai exact posibil 

5 4 3 2 1 8 

I4. Respondentul a înţeles întrebările la care 
trebuia să răspundă 

5 4 3 2 1 8 
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I5. La aplicarea chestionarului au mai fost prezente şi alte persoane care au intervenit pe parcursul 
interviului? 
1.Da  Răspunde la I6    2. Nu  Mergi la I7 
 

I6. Cine au fost aceste persoane?   (Răspuns multiplu)  
1. Soţ/soţie/Partener(ă)  4. Alte rude 
2. Fiu/fiică/copii    5. Alte persoane (fără legături de rudenie cu respondentul)  
3. Părinţi/socrii    8. Nu ştiu 
 

I7. În ce limbă s-a desfăşurat interviul? 
1. Romana     2. Maghiară 

 

 
I8. Operator interviu ___________________ 
 

 
I8_1. Localitate:_______________________ 
 
I8_2. Judeţ: ___________ 
 
I9 Dacă aveţi comentarii suplimentare pe marginea interviului, vă rog să le notaţi în spaţiul de mai jos 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Adresa persoanei intervievate:  
 
D12a. Localitatea: ..................................................................Judet .................................................................... 
 
Strada:           sector ................numărul  ........, bloc  , etaj         , apart. .....      
 
Telefon:       
 
Adresa de e- mail(notati cu litere de tipar)............................................. 
 

 
ORA DE TERMINARII INTERVIULUI: ____/_____/  (ora/minutul – format 24h) 
DURATA INTERVIULUI IN MINUTE:      
  

Pentru operatorul de interviu: 
Vă rugăm să citiţi şi să semnaţi: Declar că am realizat acest interviu personal şi că toate informaţiile incluse în 
acest chestionar sunt corecte şi corespund realităţii. Am luat la cunoştinţă faptul că orice diferenţe rezultate în 
urma verificării chestionarului pot conduce la anularea acestuia, cu toate consecinţele privitoare la remuneraţie. 
Subsemnatul, am luat la cunoştinţă şi accept specificaţiile de mai sus 
 

Nume şi prenume operator de interviu: ____________________________________________________ 
 

Cod operator de interviu: ______________________________________________________________ 
 

Semnatura: ________________________________________________________________________ 
 

-Se confirmă interviul................................................1 

-Nu se confirmă interviul ..........................................2 

-Numele persoanei care a verificat interviul: ................................................................................. 

-Semnătura: ............................. 

-Data verificării interviului: ................................................................... 
 
 
VĂ MULŢUMIM PENTRU COOPERARE ŞI AJUTOR!  
 


