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Nume, prenume operator.......................................................Prenume respondent......................................
Nr telefon respondent............................................. Numar chestionar..........................
Data si ora aplicarii chestionarului..................................................................
Parteneriatul de Dezvoltare Comunitara (PDC), in colaborare cu Departamentul de Stiinte Politice al Universitatii
Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, organizeaza un sondaj prin care doreste sa afle opiniile cetatenilor României in legatura cu
diferite probleme cu care se confrunta tara noastra. Raspunsurile dumneavoastra sincere sint foarte importante pentru a ne
crea o imagine cat mai corecta despre aceste aceste probleme. Dumneavoastra ati fost selectat(a) in acest esantion, la
intamplare/aleatoriu, prin metode statistice. Raspunsurile pe care ni le veti da vor fi strict confidentiale, numele
dumneavoastra nefiind asociat in nici un moment cu acestea.
F1 Cum credeti ca se va schimba nivelul dumneavoastra de trai in urmatorii 4 ani?
1. Se va imbunatati_
2. Va ramine neschimbat_
3. Se va inrautati_

9.NS/NR

F2 Cum credeti ca se va schimba situatia politica a Romaniei in urmatorii 4 ani?
1. Se va imbunatati_
2. Va ramine neschimbat_
3. Se va inrautati_

9.NS/NR

F3 Cum credeti ca se va schimba situatia economica din Romania in urmatorii 4 ani?
1. Se va imbunatati_
2. Va ramine neschimbat_
3. Se va inrautati_

9.NS/NR

GP2. Vorbind în general, aţi spune că poţi avea încredere în majoritatea oamenilor sau că nu poţi fi prea
încrezător în relaţiile cu ceilalţi?
1. se poate avea încredere
2. nu poţi fi prea încrezător
9. NS/NR
GP3. Vă rog să îmi spuneţi unde vă plasaţi pe următoarea scală, unde 0 înseamnă că nu se poate avea deloc
încredere în ceilalţi oameni, iar 10 înseamnă că se poate avea foarte multă încredere în ceilalţi oameni?

INT.: Prezentaţi cardul.
Deloc încredere
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Foarte multă încredere

Nu ştiu

10

88

9

M5.1 la M5.4. Cit de des urmariti stiri si programe despre politica si probleme interne la TVR/ProTV/Antena
1/Realitatea tv?
in fiecare
zi
M5.1
M5.2
M5.3
M5.4

TVR
ProTV
Antena1
Realitatea TV

5
5
5
5

de 5-6 ori
pe
saptamina
4
4
4
4

de 3-4 ori
pe
saptamina
3
3
3
3

o data sau de
doua ori pe
saptamina
2
2
2
2

mai rar de o data
sau de doua ori pe
saptamina
1
1
1
1

niciodata

NS/
NR

0
0
0
0

99
99
99
99

M6.1 la M6.4. Cit de des cititi sectiunile de stiri, politica interna sau externa in Adevarul/Evenimentul
Zilei/Libertatea/ ziar local?

M6.1 Adevarul
M6.2 Evenimentul
Zilei
M6.3 Libertatea
M6.4 Ziar local
Specificati numele
ziarului
.............................

mai rar de o data
sau de doua ori
pe saptamina
1
1

niciodata

NS/
NR

3
3

o data sau de
doua ori pe
saptamina
2
2

0
0

99
99

3
3

2
2

1
1

0
0

99
99

de 3-4 ori
saptamina

5
5

de 5-6 ori
pe
saptamina
4
4

5
5

4
4

in fiecare zi

Q1A. Vă voi citi o listă de activităţi la care unii oameni iau parte în perioada alegerilor. Pentru fiecare dintre ele,
vă rog să îmi spuneţi dacă aţi participat sau nu într-o astfel de activitate în perioada ultimelor alegeri.
Aţi discutat cu alţi oameni în încercarea de a-i convinge să voteze pentru un anumit partid sau candidat?
1. Da. ⇒ Mergi la întrebarea Q1AA.
2. Nu. ⇒ Mergi la întrebarea Q1B.
8. Nu ştiu.
9. Nu răspund.
7. Lipsă.

1

Q1AA. Cât de des aţi făcut acest lucru?
1. Deseori.
2. Uneori.
3. Rareori

8. Nu ştiu

9. Nu răspund.

Q1B. V-aţi exprimat în vreun fel sprijinul pentru un anumit partid sau candidat participând, spre exemplu, la o
întâlnire publică, lipind un afiş ori ceva similar?
1. Da. ⇒ Mergi la întrebarea Q1BB.
2. Nu. ⇒ Mergi la întrebarea Q2.
8. Nu ştiu.
9. Nu răspund.
Q1BB. Cât de des aţi făcut acest lucru?
1. Deseori.
2. Uneori.
3. Rareori.

8. Nu ştiu.

9. Nu răspund.

Q2. Pe parcursul ultimei campanii electorale, a încercat vreun candidat sau vreo persoană din partea unui
anumit partid politic să vă convingă să votaţi pentru el?
1. Da.
2. Nu.
8. Nu ştiu.
9. Nu răspund.
Q3. După cum ştiţi, în România prezenţa la vot nu este obligatorie, unii oameni votează, iar alţii nu.
Dumneavoastră aţi votat:
a. în primul tur al alegerilor generale?
1. Da.
2. Nu.
8. Nu ştiu.

9. Nu răspund.

3.a.1. Dacă DA, cu ce partid/candidat aţi votat pentru Senat?
____________________
96. Am anulat votul.
98. NS. 99. NR
3.a.2. Cu ce partid/candidat aţi votat pentru Camera Deputaţilor?
____________________
96. Am anulat votul.
98. NS. 99. NR
3.a.3. Cu ce candidat aţi votat la preşedinţie în primul tur?
____________________
96. Am anulat votul.
98. NS. 99. NR
b. în al doilea tur al alegerilor prezidentiale?
1. Da.
2. Nu.
8. Nu ştiu.

9. Nu răspund.

3.b.2. Dacă DA, cu ce candidat aţi votat la preşedinţie?
____________________
96. Am anulat votul.

98. NS. 99. NR

Q5 Care credeti ca este cea mai importanta problema cu care s-a confruntat Romania in ultimii patru ani?
8. Nu stiu
9. Nu raspund
Q6 Si gindindu-va la aceasta problema, credeti ca guvernul actual a facut in ultimii patru ani…. O treaba foarte
buna, buna, slaba sau foarte slaba?
1 F. Buna
2. Buna
3. Slaba
4. F. Slaba
8. NS
9. NR
Q7. Acum, gindidu-va la performanta guvernului in general, cat de buna sau de slaba credeti ca a fost pe
parcursul ultimilor patru ani? Credeti ca a fost ... /
1 F. Buna
2. Buna
3. Slaba
4. F. Slaba
8. NS
9. NR
Q7A In opinia dumneavoastra, cum credeti ca a fost performanta guvernului actual fata de cea a guvernului
precedent al CDR?/
1 F. Buna
2. Buna
3. Slaba
4. F. Slaba
8. NS
9. NR
Q8. Gândindu-vă în general, cât de mulţumit/-ă sunteţi de modul în care funcţionează democraţia la noi în ţară?
1. Mulţumit.
2. Destul de mulţumit.
3. Nu prea mulţumit.
4. Deloc mulţumit.
8. Nu ştiu.
9. Nu răspund.
Q9. Unii oameni spun că este important cine sunt cei aflaţi la putere. Alţii spun că nu contează cine este la
putere. Pe o scală de la 1 la 5 (unde 1 înseamnă că este important cine este la putere şi 5 că nu contează cine
sunt cei aflaţi la putere), unde v-aţi plasa dumneavoastră?
Contează cine sunt cei
de la putere

1

2

3

4

5
8. Nu ştiu.

Nu contează cine sunt cei de
la putere.
9. Nu răspund.

2

Q10. Unii oameni spun că nu contează pentru cine votează, pentru că nu se schimbă nimic. Alţii spun că este
important cu cine votează pentru a schimba lucrurile. Pe o scală de la 1 la 5 (unde 1 înseamnă că nu contează
pentru cine votaţi, pentru că nu se schimbă nimic şi 5 înseamnă că este important pentru cine votaţi pentru a
schimba ceva), unde v-aţi plasa dumneavoastră?
Nu contează pentru cine
votează oamenii, pentru că
nu se schimbă nimic.

1

2

3

4

5

Contează pentru cine votează
oamenii pentru a schimba lucrurile
8. Nu ştiu.

9. Nu răspund.

Q11. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarea afirmaţie: „Chiar dacă democraţia are problemele ei, totuşi
ea este mai bună decât orice altă formă de guvernământ.”?
1. Sunt întru totul 2. Sunt de acord
3. Nu sunt de acord 4. Sunt întru totul 8. Nu ştiu 9. Nu răspund.
de acord
împotriva.
Q12. În alegerile generale din 2000, aţi votat:
a. în primul tur al alegerilor generale?
1. Da.
2. Nu.
8. Nu ştiu.
12.a.1. Dacă DA, cu ce partid aţi votat pentru Senat?
____________________
96. Am anulat votul.
12.a.2. Cu ce partid aţi votat pentru Camera Deputaţilor?
____________________
96. Am anulat votul.
12.a.3. Cu ce candidat aţi votat la preşedinţie în primul tur?
____________________
96. Am anulat votul.

9. Nu răspund.
98. NS. 99. NR
98. NS. 99. NR
98. NS. 99. NR

b. în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale?
1. Da.
2. Nu.
8. Nu ştiu.
9. Nu răspund.
12.b.1. Dacă DA, cu ce candidat aţi votat la preşedinţie în al doilea tur?
____________________
96. Am anulat votul.
98. NS. 99. NR
Q14. Cum evaluaţi activitatea partidului cu care aţi votat în anul 2000 pe parcursul ultimilor patru ani?
1. Foarte bună.
2. Bună.
3. Proastă.
4. Foarte proastă.
8. NS. 9. NR.
Q15. Acum gindindu-va cum se desfasoara alegerile din Romania, cit de bine credeti ca alegerile asigura
reprezentarea opiniilor electoratului de catre parlamentari?
1. Foarte bine
2. Destul de bine
3. Nu foarte bine
4. Deloc
8. NS
9. NR
Q16. Vă rog să îmi spuneţi dacă există o formaţiune politică în România care reuşeşte să vă reprezinte opţiunile
politice?
1. Da. ⇒ Mergi la întrebarea Q16A.
2. Nu. ⇒ Mergi la întrebarea Q17.
8. Nu ştiu.
9. Nu răspund.
Q16A. Care este această formaţiune politică?
____________________
98. Nu ştiu.

99. Nu răspund.

Q17. Indiferent de ceea ce simţiţi în legătură cu partidele politice, există vreun lider politic/candidat la alegerile
prezidenţiale care reuşeşte să vă reprezinte opţiunile politice?
1. Da. ⇒ Mergi la întrebarea Q17A.
2. Nu. ⇒ Mergi la întrebarea Q18.
8. Nu ştiu.
9. Nu răspund.
Q17A. Cine ar fi acel lider politic?____________________

98. Nu ştiu.

99. Nu răspund.

Q18. Vă rog să îmi spuneţi dacă există vreo formaţiune politică de care vă simţiţi apropiat.
1. Da. ⇒ Mergi la întrebarea Q18A.
5. Nu. ⇒ Mergi la întrebarea Q18C.
8. Nu ştiu.
9. Nu răspund.
Q18A. Care este acea formaţiune? (scrieţi-le pe toate)
1. prima formaţiune menţionată: ____________________
2. a doua formaţiune menţionată: ____________________
3. a treia formaţiune menţionată: ____________________
Dacă la 1/2/3 a fost menţionată o alianţă de partide, mergi la Q18A1.1/2/3
Q18A1.1/2/3. Care este partidul din această alianţă (numele alianţei) de care vă simţiţi cel mai
apropiat?
1. primul partid menţionat: ____________________
2. al doilea partid menţionat: ____________________
3. al treilea partid menţionat: ____________________
Q18B. (Se aplică numai respondenţilor care au oferit mai multe variante la Q18A) Dintre cele pe care le-aţi
menţionat, care este formaţiunea politică de care vă simţiţi cel mai apropiat?
____________________
98. Nu ştiu.
99. Nu răspund.

3

Q18C. (Se aplică numai respondenţilor care au răspuns NU la Q18 sau NU AU OFERIT NICI O VARIANTĂ la
Q18A) Vă simţiţi puţin mai apropiat de una dintre formaţiunile politice decât de altele?
1. Da. ⇒ Mergi la Q18D.
2. Nu. ⇒ Mergi la Q19.
8. Nu ştiu.
9. Nu răspund.
Q18D. Care este partidul de care vă simţiţi mai apropiat?
____________________
98. Nu ştiu.

99. Nu răspund.

Q18E. Vă simţiţi foarte apropiat, oarecum apropiat sau nu prea apropiat de această formaţiune politică?
(Formaţiunea menţionată la Q18A (dacă era unică), sau Q18B, sau Q18D).
1. Foarte apropiat.
2. Oarecum apropiat.
3. Nu prea apropiat.
8. NS. 9. NR.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

96

98

Nu răspund.

Nu ştiu.

Nu am auzit

Q19.A-E. Aş vrea să aflu ce credeţi despre câteva dintre partidele politice din România. Vă voi citi unul câte unul
numele acestora. După ce am să citesc numele unui partid, vă rog să îi daţi o notă între 0 şi 10, unde 0
înseamnă că acel partid nu vă place deloc şi 10 înseamnă că vă place foarte mult. Atunci când nu aţi auzit
despre un partid din listă sau simţiţi că nu ştiţi destule despre el, vă rog să îmi spuneţi.

99

PSD Partidul Social Democrat
D.A. Alianţa PNL-PD
PRM Partidul România Mare
UDMR Uniunea Democrată a Maghiarilor din România
PUR Partidul Umanist Român
PNTCD Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat
PNL Partidul Naţional Liberal
PD Partidul Democrat
Q20 A-F. În politică se vorbeşte uneori despre stânga şi dreapta. Unde aţi plasa următoarele partide pe o scală
de la 0 la 10, unde 0 înseamnă stânga şi 10 dreapta? (citeste numele partidului si completeaza rasunsul)
8. NS
9. NR
PSD Partidul Social Democrat

8. NS

9. NR

D.A. Alianţa PNL-PD

8. NS

9. NR

PRM Partidul România Mare

8. NS

9. NR

UDMR Uniunea Democrată a Maghiarilor din România

8. NS

9. NR

PUR Partidul Umanist Român

8. NS

9. NR

PNTCD Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

8. NS

9. NR

PNL Partidul Naţional Liberal

8. NS

9. NR

PD Partidul Democrat

8. NS

9. NR

Q21. Vă voi citi o listă de activităţi prin care unii oameni încearcă să influenţeze deciziile politicienilor sau ale
funcţionarilor. Pentru fiecare dintre ele, vă rog să-mi spuneţi dacă aţi participat vreodată într-o astfel de
activitate în, să spunem, ultimii cinci ani :
A. Aţi contactat vreun politician sau vreun funcţionar, în scris sau altcumva ?
1. Da.
2. Nu.
3. Nu ştiu.
4. Nu răspund.
B. Aţi luat parte la vreun protest, marş sau demonstraţie ?
1. Da
2. Nu.
3. Nu ştiu.
4. Nu răspund.
C. Aţi colaborat cu oameni care împărtăşesc problemele şi preocupările dvs. ?
1. Da
2. Nu.
3. Nu ştiu.
4. Nu răspund.
Q22. Cit respect exista pentru libertatile individuale si drepturile omului in Romania de azi? Credeti ca exista:
1. mult respect
2. destul respect
3. nu prea mult respect
4. nici un pic de respect
8. NS
9. NR

4

Q23. Cât de răspândită credeţi că este corupţia în rândul oamenilor politici din România?
4. foarte raspandita
3. destul de raspandita
2. destul de putin raspandita
1. foarte putin raspandita

9
NS/NR

Q24. În politică se vorbeşte despre stânga şi dreapta. Unde v-aţi plasa dumneavoastră pe o scală de la 0 la 10,
unde 0 înseamnă stânga şi 10 înseamnă dreapta? (ARATĂ CARDUL, APOI INTRODU CODUL MAI JOS).
Stanga 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Dreapta

8.NS

9.NR

Q25. Va amintiti cumva care este numele guvernatorului Bancii Nationale a
Romaniei in momentul de fata? ...................................................................................................
Q26. Va amintiti cumva in ce an a fost Romania acceptata ca membru al NATO? ...........................
Q27. Care e virsta minima la care un cetatean poate candida la presedintie? .................................
Q28. In Romania, pina la ce ora sint deschise sectiile de votare?

………………………….

K2.1 Din cite va amintiti/stiti dumneavoastra ce partid/partide nu sustin schimbarea sustemului electoral?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
K2.1 Din cite va amintiti/stiti dumneavoastra este adevarat sau nu ca politica oficiala a Aliantei PNL-PD este de
introducere a unei cote unice de impozitare?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F6. In ultimii ani, Romania a trebuit sa indeplineasca diferite conditii impuse de Uniunea Europeana in vederea
aderarii la UE in 2007. Care dintre urmatoarele afirmatii este cea mai apropiata de parerea dvs personala ?
1_ Conditiile impuse de UE sunt benefice, fiindca reduc coruptia si ineficienta politicienilor romani
2_ Conditiile impuse de UE sunt daunatoare fiindca ingradesc optiunile guvernantilor romani
3_ Conditiile impuse de UE nu au nici un efect asupra societatii noastre
F5 Daca Romania nu reuseste sa intre in UE in 2007, cit de importante sint urmatoarele explicatii?
Deloc importanta
Foarte importanta
Moştenirea comunistă
0
1
2
3
4
Condiţii dure impuse de Occident
0
1
2
3
4
Incompetenţa şi corupţia guvernului
0
1
2
3
4
F7. Cum credeti ca se va schimba situatia dvs. materiala daca Romania va deveni membru al UE in 2007 ?
1. Se va imbunatati 2. Se va
3. Va ramane
4. Se va inrautati
5. Se va inrautati
9. NS/NR
simtitor
imbunatati usor
neschimbata
usor
simtitor
F8. Cum credeti ca se va schimba situatia economica a tarii daca Romania va deveni membru al UE in 2007?
1. Se va imbunatati 2. Se va
3. Va ramane
4. Se va inrautati
5. Se va inrautati
9. NS/NR
simtitor
imbunatati usor
neschimbata
usor
simtitor
ES8. Daca ati avea de ales, pe care din urmatoarele doua optiuni le-ati prefera:
1. Sa primiti $10.000 pe loc
2. Sa primiti $20.000 anul viitor (garantat)
9. NS/NR
ES9. Daca ati avea de ales, pe care din urmatoarele doua optiuni le-ati prefera:
1. Sa primiti $10.000 in mod sigur
2. Sa participati intr-o loterie in care aveti sanse egale sa primiti sau $30.000 sau nimic
9. NS/NR
ES8b. Daca ati avea de ales, pe care din urmatoarele doua optiuni le-ati prefera:
1. Sa primiti $10.000 pe loc
2. Sa primiti $50.000 peste cinci ani (garantat)
9. NS/NR
ES9b. Daca ati avea de ales, pe care din urmatoarele doua optiuni le-ati prefera:
1. Sa primiti $10.000 in mod sigur
2. Sa participati intr-o loterie in care aveti sanse egale sa primiti $40.000 sau sa pierdeti $2000.
9. NS/NR
BOG1 Să presupunem că aţi avea suficienţi bani ca să trăiţi aşa cum v-aţi dori pentru tot restul vieţii. În aceste
condiţii aţi mai munci sau nu?
1. sigur nu aş mai munci

2. probabil nu aş mai munci 3. probabil aş mai munci

4. sigur aş mai munci

9. NŞ/NR

BOG2 Cum credeţi că au reuşit majoritatea oamenilor care au făcut avere în România? Prin …
O SINGURĂ VARIANTĂ DE RĂSPUNS
1. muncă şi merit personal
2. noroc

3. relaţii
4. încălcarea legii

5. alt mijloc - Care? ..............................................
8. NS
9. NR

5

BOG3 De ce credeţi că există în ţara noastră persoane care trăiesc în sărăcie? (DOUĂ VARIANTE.)
1.
2.
3.
98.

Nu au noroc
Sunt leneşi
Pentru că nu-i ajută statul
NS
99. NR

4.
5.
6.
7.

Pentru că provin dintr-o familie săracă
Din cauza nedreptăţii din societatea noastră
Este inevitabil într-o societate modernă
Alt motiv

SĂRAC1 _____
SARAC2 _____

M12.1. la M12.4
In timpul campaniei electorale, cit de des ati urmarit dezbateri si talk-show-uri la
TVR/ProTV/Antena 1/Realitatea TV?
in fiecare zi
M12.1
M12.2
M12.3
M12.4

TVR
ProTV
Antena1
Realitatea TV

5
5
5
5

de 5-6 ori
pe
saptamina
4
4
4
4

de 3-4 ori
pe
saptamina
3
3
3
3

o data sau de
doua ori pe
saptamina
2
2
2
2

mai rar de o data
sau de doua ori
pe saptamina
1
1
1
1

niciodata

NS/
NR

0
0
0
0

99
99
99
99

M12.5 Ati urmarit dezbaterea dintre Traian Basescu si Adrian Nastase inainte de turul doi al alegerilor prezidentiale?

_ DA (1)

_NU (0)

C1. In timpul campaniei electorale, v-a sunat la telefon cineva din partea vreunui partid politic sa va intrebe
daca si cum veti vota?
1. Da
2. Nu
8. NS 9NR
C1.a. Daca, da, De la ce partid/formatiune politica erau sau ce candidat reprezentau?
MAXIM PATRU RASPUNSURI
1. ...........................
2. ...........................
3. ..........................
4. ...........................
C2. In timpul campaniei electorale, a fost vreo caravana sau miting electoral al vreunei formatiuni politice sau
candidat la presedintie la dumneavoastra in localitate?
1. Da
2. Nu
8. NS
9NR
C2.a. Daca da, de la ce formatiune politica/candidat? ……………………………………………………………………………
C2.b. Au vorbit si cu dumneavoastra personal?
1. Da
2. Nu
8. NS
9NR
MPER1-4. Vă prezentăm în continuare cate doua afirmatii. Vă rugăm să alegeţi pe o scală de la 1 la 7 valoarea
cea mai apropiată de părerea dvs. 1 înseamnă că sunteţi cu totul de acord cu prima afirmatie, iar 7 că sunteţi
cu totul de acord cu a doua afirmatie.
1. Partidul cu cel mai mare numar de voturi trebuie sa fie intotdeauna in guvern
7. Nu trebuie sa existe un guvern care nu are sprijinul a cel putin 50% dintre alegatori
1. Guvernul e bine sa fie format dintr-un singur partid
7. Guvernul e bine sa fie format din mai multe partide
1. E bine ca alegatorii dintr-o anumita localitate sa fie reprezentati de un singur deputat sau senator indiferent de la ce partid
7. E bine ca alegatorii dintr-un judet sa fie reprezentati de mai multi deputati de la mai multe partide politice
1. Un partid care obtine cel mai mare numar de voturi in toate circumscriptiile electorale ar trebui sa cistige toate locurile din
parlament
7. Daca un partid are de doua ori mai multe voturi decat altul ar trebui sa aiba de doua ori mai multe locuri in parlament
MPER5 a-e Oamenii au diverse pareri/Exista mai multe opinii in legatura cu modalitatea cea mai buna de
alegere a parlamentarilor. Am vrea sa stim care dintre urmatoarele aspecte legate de alegerea parlamentarilor
este mai important in opinia dumneavoastra. Va rog sa va uitati pe plansa si sa le puneti in ordinea importantei
(1 cel mai important, 4 cel mai putin important).
1.

Alegatorii ar trebui sa poata exprima o opinie in legatura cu ce partid sau partide (ar trebui) sa formeze guvernul.

2.

Alegatorii ar trebui sa poata exprima o preferinta pentru un anumit candidat pentru parlament.

3.

Fiecare alegator ar trebui sa poate gasi si vota pentru un partid care sa fie cit mai aproape de opiniile lui chiar daca
acest partid este foarte mic.

4.

Ideal ar fi sa fie doar doua partide, unul la guvernare si unul in opozitie.
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GP1. (Aratati plansa 3) Unii oameni spun ca partidele politice sunt necesare pentru a face sistemul politic sa
functioneze in Romania. Altii cred ca nu avem nevoie de partide politice in Romania. Folosind scara de pe
aceasta plansa (unde 1 inseamna ca partidele politice sint necesare pentru a face sistemul politic de la noi sa
mearga, iar 5 inseamna ca nu este nevoie de partide politice in Romania), unde v-ati plasa d-voastra?
8.NR
1
⏐
↓
PARTIDELE POLITICE
SUNT NECESARE PENTRU
FUNCTIONAREA SISTEMULUI
POLITIC

⏐

2

⏐

3

⏐

4

5

⏐
↓
NU ESTE NEVOIE DE
PARTIDEPOLITICE IN
ROMANIA

VD1. Cu cit timp in urma ati decis cum sa votati la alegerile parlamentare? A fost:
1. Cu mult timp
2. Anul acesta
3. In timpul campaniei
(98. Nu stiu)
(99. Refuz)
in urma
(2004)
electorale
VD2. Cu cit timp in urma ati decis cum sa votati la primul tur al alegerilor prezidentiale? A fost:
1. Cu mult timp
2. Anul acesta
3. In timpul campaniei
(98. Nu stiu)
(99. Refuz)
in urma
(2004)
electorale
VD2.2. Cu cit timp in urma ati decis cum sa votati la al doilea tur al alegerilor prezidentiale? A fost:
1. Cu mult timp in urma
2. In timpul campaniei electorale dintre cele doua tururi de scrutin
(98. Nu stiu)

(99. Refuz)

I43. Oamenii au diferite motive pentru care voteaza cu un partid sau cu altul. Care din urmatoarele aspecte este
cel mai important pentru dvs?
1. Politica
2. Politicile pentru
3. Lupta impotriva 4. Integrarea europeana 5. Lideri buni
6. Experti
economica
minoritati
coruptiei
buni
7. Valori crestine
8. Valorile nationale
9. ALTCEVA________________________
99. NS/NR
I44. Si care este al doilea cel mai important

______________________________________________________

Dintre partidele si aliantele/formatiunile politice care au participat in recentele alegeri care credeti ca au cele
mai bune strategii de:
I49
Politica economica
9. NS/NR
I50
Politicile pentru minoritati
9. NS/NR
I51
Lupta impotriva coruptiei
9. NS/NR
I52
Integrarea europeana
9. NS/NR
I55
Aparare a valorilor morale din societate
9. NS/NR
I56
Protectie sociala a persoanelor nevoiase
9. NS/NR
Dintre partidele si aliantele/formatiunile politice care au participat in recentele alegeri, care credeti ca au cei
mai buni
I53
Lideri
9. NS/NR
I54
Experti
9. NS/NR
Oamenii au diferite motive pentru care le plac sau displac anumite partide politice. Am vrea sa stim ce va place si ce va
displace dumneavoastra la principalele formatiuni politice din Romania.
L1. Ce va place in legatura cu PSD?
……………………………………………………………..
Va mai place si altceva?/Altceva va mai place?
………………………………………………………………
[pt operator, noteaza toate raspunsurile pe care intervievatul le da]
DL1. Ce va displace in legatura cu PSD?
………………………………………………………………
Va mai displace si altceva?/ Altceva va mai displace?
………………………………………………………………
L2. Ce va place in legatura cu Alianta PNL-PD?
………………………………………………………………
Altceva va mai place?
………………………………………………………………
[pt operator, noteaza toate raspunsurile pe care intervievatul le da]
DL2. Ce va displace in legatura cu Alianta PNL-PD?
………………………………………………………………
Altceva va mai displace?
………………………………………………………………
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L3. Ce va place in legatura cu PRM?
………………………………………………………………
Altceva va mai place?
………………………………………………………………
[pt operator, noteaza toate raspunsurile pe care intervievatul le da]
DL3. Ce va displace in legatura cu PRM?
………………………………………………………………
Altceva va mai displace?
………………………………………………………………
L4. Ce va place in legatura cu UDMR?
………………………………………………………………
Altceva va mai place?
………………………………………………………………
[pt operator, noteaza toate raspunsurile pe care intervievatul le da]
DL4. Ce va displace in legatura cu UDMR?
………………………………………………………………
Altceva va mai displace?
………………………………………………………………
GP7. In ultimele luni au avut loc unele discutii la televizor si in presa despre schimbarea modului in care sunt
impozitate veniturile oamenilor? Ati auzit despre aceste discutii?
1. Da

2. Nu

3. Nu sunt sigur, e posibil (vol.)

9. Nu stiu (vol.)

GP8. După părea dvs. cât anume ar trebui să plătească impozit o persoană care are un salar lunar brut de ...?
Venit

Impozit

NS

NR

1

2 milioane de lei

98

99

2

5 milioane de lei

98

99

3

10 milioane de lei

98

99

4

20 milioane de lei

98

99

5

50 milioane de lei

98

99

6

100 milioane de lei

98

99

Tax1 In ultima vreme s-a discutat despre modul in care ar trebui aplicate impozitele pe venit. Cu care din
urmatoarele afirmatii sinteti mai degraba de acord:
1. Ar trebui sa existe o rata unica de impozitare.
2. Taxarea progresiva ca pina acum este cea mai buna.
9. NS/NR
Tax2. In ce masura credeti ca impozitele actuale ar trebui reduse?
1. în foarte mică
2. în mică măsură
3. în mare măsură
4. în foarte mare
măsură
măsură
Dvs. credeţi că ...

9.NS/NR

Da

Nu

NS/NR

B7.

Statul trebuie să finanţeze bisericile in general

1

2

9

B8.

Toţi copiii trebuie să înveţe religia la şcoală

1

2

9

B9.

Sectele trebuie interzise

1

2

9

B10.

Biserica trebuie să se întreţină singură

1

2

9

I36-I38 Credeţi că statul Român trebuie să finanţeze educaţia în limbile minorităţilor:
a. Pentru scoala primară
1. da
2. Nu.
9. NS/NR
b. Pentru liceu
1. da
2. Nu.
9. NS/NR
c. Pentru universitate
1. da
2. Nu.
9. NS/NR
Va voi prezenta citeva moduri de a conduce tara. Va rog sa va ginditi la fiecare si sa imi spuneti daca e un
sistem foarte bun (1), destul de bun (2), destul de rau (3) sau f rau (4) de guvernare a acestei tari (oper.
incercuieste):
un sistem
NS/NR
un sistem
un sistem
un sistem
foarte rau
destul de
foarte bun
destul de
rau
bun
V154. Un lider puternic care sa nu isi piarda
1
2
3
4
9
timpul cu parlamentul si alegeri.
1
2
3
4
9
V155. Experţii şi nu guvernul să ia deciziile în
conformitate cu ceea ce cred ei că e mai bine
pentru ţară.
V156. Armată să conducă ţara.
1
2
3
4
9

8

Va voi citi cateva lucruri pe care oamenii le spun despre democratie. Pentru fiecare ati spune ca sunteti 1- total
de acord 2 – mai degraba de acord 3- mai degraba in dezacord 4 – deloc de acord (operator incercuieste)

V160. In democratie economia functioneaza
prost
V161. In democratie exista prea multa
indecizie si dispute
GPE1 Democratiile sint mai bune decit alte
forme de guvernare in alegerea unor
conducatori buni
GPE2 Democratiile sint mai bune decit alte
forme de guvernare in a schimba conducatorii
prosti

total de
acord
1

mai degraba
de acord
2

mai degraba
dezacord
3

deloc de
acord
4

NS/NR

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

9

În ce măsură sînteţi de acord cu fiecare din următoarele afirmaţii:
1. în foarte mică măsură

2. în mică măsură

3. în mare măsură

4. în foarte mare măsură

9.NS/NR

Welf1. Guvernul trebuie să se preocupe în primul rînd de protecţia socială.
Welf2. Importanţa acordată sindicatelor este prea mare în România zilelor noastre.
Welf3. Acordurile dintre guvern şi sindicate garantează o mai bună protecţie socială.
Welf5. Fără activitatea liderilor de sindicat angajaţii nu ar beneficia de condiţii mai
bune de muncă.
Welf6. Este de datoria guvernului să reducă diferenţele de venit dintre oamenii cu
venit mare şi cei cu venit redus.
Welf7. Este de datoria guvernului să asigure un loc de muncă persoanelor care nu
găsesc loc de muncă în sectorul privat.
Welf8. Atunci cînd sînt puţine locuri de muncă trebuie ca oamenilor să li se ceară să se
pensioneze mai devreme.
Welf9. Ar trebui să existe o limită în ce priveşte venitul pe care îl pot obţine oamenii
din salariu şi prime.
Welf10. Guvernul este responsabil pentru bunăstarea oamenilor şi are obligaţia să-i
ajute pe cei care au probleme economice.
Welf11. Statul trebuie să implice şi biserica în programele care acordă ajutor
persoanelor nevoiaşe.
Moral. În societatea de azi oamenii nu mai respectă valorile morale.
Proz1. Prozelitismul duce la conflicte între biserici.
Proz2. Credeţi că prozelitismul este promovat în acest moment în România?
1. Da
2. Nu
8. NS 9NR
Dacă DA -> Proz3. De către cine? (maxim trei răspunsuri)
1............................
2 .....................…..
3..........................
Secte. Credeţi că sectele religioase trebuie interzise?
1. Da
2. Nu
8. NS 9NR
BOReduc. În ce măsură sînteţi de acord sau nu sînteţi de acord ca Biserica Ortodoxă Română să dezvolte un
învăţămînt confesional propriu, separat de cel de stat?
1. în foarte mică măsură

2. în mică măsură

3. în mare măsură

4. în foarte mare măsură

9.NS/NR
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GP6. Ati luat parte in ultima vreme la activitatile vreunei asociaţii profesionale, partid, sindicat, grup ecologic,
grup sportiv sau orice altă organizaţie sau asociaţie, care nu vă aduce venit?
1. Da

2.Nu Æ TRECI ...

9. NR

Dacă DA
GP6DA1. Care sunt acestea? (RĂSPUNS MULTIPLU)
1. grupuri sportive
2. asociaţii profesionale
3. sindicate
5. organizaţii neguvernamentale
6. partid politic
9. altă asociaţie

4. grupuri ecologice
9. NC

GP6DA2. Care este numele asociatiei? (daca sunt mai multe, cea in care sunteti mai activ, in care
petreceti mai mult timp) ...............................................................
............................................................................................................................
Dem1. Folosind note de la 1 la 10 apreciaţi vă rugăm pentru fiecare dintre următoarele organizaţii gradul de
libertate de opinie din interiorul organizaţiei.
1. Partide
2. Biserica
S1. Aveţi cunoştinţă de înţelegeri electorale semnate între sindicate şi partide în vederea alegerilor generale din
2004?
1.
2.
8.
9.

Da
Nu
NS
NR

DACA DA, S2. Puteti mentiona un astfel de acord?
.........................................................................

S3. Cît de important este pentru dumneavoastră ca partidul cu care simpatizaţi să aibă susţinerea sindicatelor?
1. Foarte important
2. Important
3. Putin important
4. Deloc important
9. NS/NR
S5. Ce v-ar putea determina să participaţi la acţiunile de sindicat? .................................…………………………………………
S6. Credeţi că sindicatele s-au implicat în politică pînă acum?
1. Da
2. Nu
9. NS/NR
S7. În ce măsură credeţi că au avut ele o influenţă benefică asupra reformei economice?
1. în foarte mică măsură
2. în mică măsură
3. în mare măsură
4. în foarte mare măsură

9. NS/NR

S8. În ce măsură credeţi că au avut ele o influenţă benefică asupra protecţiei sociale?
1. în foarte mică măsură
2. în mică măsură
3. în mare măsură
4. în foarte mare măsură

9. NS/NR

S12. Dacă ar trebui să generalizaţi, cine credeţi că sînt cei mai oneşti dintre aceste persoane?
1. iderii de sindicat
2. patronii, şefii de companii
3. ambele categorii
4. nici unul

9. NS/NR

S13. În general, aţi spune că interesele patronilor/angajatorilor şi cele ale angajaţilor sînt prin natura lor
opuse, sau aţi spune că sînt în general aceleaşi?
1. opuse
2. aceleaşi
9. NS/NR
S14. Cum preferaţi să rezolvaţi o problemă personală la locul de muncă? Aţi prefera să discutaţi personal, direct
cu şefii companiei, sau aţi prefera să beneficiaţi de sprijinul unui grup de colegi de muncă care să vă ajut esă
rezolvaţi problema?
1. personal
2. cu sprijinul colegilor
9. NS/NR
S15. Atunci cînd aflaţi de existenţa unui conflict de muncă, înainte de a afla detalii specifice, cu cine aveţi
tendinţa să ţineţi parte?
1. sindicatul
2. compania/patronatul
3 guvernul
9 NS/NR
S16. Credeţi că sindicatele în general sînt:
1. bune pentru salariaţi
2. rele pentru salariaţi

3. nu afectează nici în bine nici în rău

9 NS/NR

S17. Acum gîndindu-vă la România, sindicatele din ţară sînt:
1. bune pentru salariaţi
2. rele pentru salariaţi 3. nu afectează nici în bine nici în rău

9 NS/NR

S18. Gîndindu-vă la sindicatele din România, credeţi că în prezent au prea multă putere, nu au destulă putere,
sau au suficient de multă putere?
1. prea multă putere
2. nu au destulă putere
3. au suficient de multă putere
9 NS/NR
S19. În general sînteţi de acord sau nu sînteţi de acord cu sindicatele?
1. sînt de acord
2. nu sînt de acord

9. NS/NR

S20. În ce măsură protejează autorităţile guvernamentale dreptul de asociere în sindicat?
1. oferă multă protecţie
2. oarecum oferă o anumită
3. oferă puţină protecţie
4. nu oferă deloc
protecţie
protecţie

9. NS/NR
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S21. Vă rog să vă gîndiţi pentru o clipă la rezistenţa patronilor faţă de înfiinţarea de sindicate în companiile lor.
Cît de răspîndită credeţi că este opoziţia patronilor faţă de înfiinţarea sindicatelor în România?
1. este foarte răspîndită
2. este oarecum răspîndită
3. nu este prea răspîndită
4. nu este deloc
9. NS/NR
răspîndită
A8. În ce măsură sînteţi de acord cu fiecare dintre următoarele afirmaţii. Pe o scală de la 1 la 4, unde 1
înseamnă dezacord total, iar 4 acord total
a. Sindicatele trebuie să se implice mai activ în viaţa politică, chiar şi prin formarea de partide proprii.
Dezacord
1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
b. Preoţii trebuie să aibă libertatea de a se implica activ în politică.
Dezacord
1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
c. Biserica Ortodoxă Română trebuie să se implice în viaţa politică.
Dezacord
1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
d. Bisericile în general, trebuie să se ocupe mai mult decît acum de problemele sociale ale oamenilor.
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
e. Liderii de sindicat pot fi în acelaşi timp şi lideri de sindicat şi oameni politici.
Dezacord
1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
g. Sindicatele trebuie să colaboreze mai mult cu organizaţiile neguvernamentale decît cu partidele.
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
h. Biserica trebuie să colaboreze mai mult cu organizaţiile neguvernamentale decît cu partidele.
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
i. Bisericii Ortodoxe Române trebuie să i se acorde în Constituţia României, statutul de biserică naţională.
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
j. Cînd negociază cu politicienii, liderii de sindicat urmăresc în primul rînd interesul propriu şi apoi interesul
membrilor de sindicat.
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
BNS1. Stiati ca lideri de sindicat din BNS au fost alesi in noul Parlament pe listele electorale ale PRM?
1. Da
2. Nu
8. NS 9.NR
BNS2. In ce masura credeti ca acesti lideri de sindicat parlamentari vor reprezenta interesele membrilor de
sindicat?
1. în foarte mică măsură
2. în mică măsură
3. în mare măsură
4. în foarte mare măsură
9.NS/NR
În ce măsură sînteţi de acord cu fiecare dintre următoarele afirmaţii. Pe o scală de la 1 la 4, unde 1 înseamnă
dezacord total, iar 4 acord total
At2. In alegerile din Romania, cei care voteaza au pe cine sa aleaga
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
At3. Oamenii ca mine nu au nici o putere asupra a ceea ce face guvernul
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
At4. Partidele sint interesate doar de voturile oamenilor nu si de opiniile lor
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
At5. Politicienii trebuie sa se intereseze mai mult de cresterea criminalitatii si deteriorarea moralitatii decit de
libertatile individuale si drepturile omului
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
I39. Numai oamenii care stiu limba tarii ar trebui sa aiba drept de vot.
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
A8k. Economia merge mai bine atunci cînd sindicatele, patronatele şi guvernul semnează înţelegeri comune.
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
A8l. Oamenii ca mine nu pot influenţa acţiunile şi deciziile sindicatelor.
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
A8m. Religia naţională de stat trebuie sa fie cea ortodoxă.
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
A8n. Biserica Ortodoxă Română este păstrătoarea valorilor naţionale româneşti din cele mai vechi timpuri.
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
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A8o. Nu poţi fi considerat un bun român dacă nu eşti creştin ortodox.
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
Satisf. Cît sînteţi de satisfăcut de eforturile sindicatelor de a influenţa politicile publice (sau deciziile politice cu
impact public)?
1. foarte satisfăcut
2. întrucîtva satisfăcut
3. nu prea satisfăcut
4. nesatisfăcut
9.NS/NR
În ce măsură sînteţi de acord cu fiecare dintre următoarele afirmaţii. Pe o scală de la 1 la 4, unde 1 înseamnă dezacord total,
iar 4 acord total
Val3. Ar trebui luate organe de la persoanele de curand decedate pentru a le transplanta bolnavilor care au
nevoie de un transplant şi fără de care viaţa le-ar fi în pericol.
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
Val6. Prozelitismul trebuie interzis prin lege.
Dezacord 1
2
3
4
Acord

9.NS/NR

At1. Politicienii care nu cred in Dumnezeu nu ar trebui sa ocupe functii publice importante.
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
At7. Presedintele ar trebui sa aiba puteri exceptionale pentru a combate dezordinea din tara.
Dezacord 1
2
3
4
Acord
9.NS/NR
MPER6. Credeţi că pentru alegerea parlamentarilor e mai bine să votaţi o listă de persoane pentru un partid, ca
până acum, sau să votaţi o singură persoană pentru un partid?
1. Listă de persoane

2. O singură persoană

8.NS

9.NR

MPER7. Cine credeţi că e mai bine să aibă mai multă putere: preşedintele, primul ministru sau parlamentul?
1.Preşedintele
2. Primul Ministru
3. Parlamentul
8.NS
9.NR
B4. Dumneavoastră în ce măsură credeţi în existenţa unei puteri divine?
1. în foarte mică
2. în mică măsură
3. în mare măsură
4. în foarte mare
măsură
măsură

9.NS/NR

Fiction. Imaginaţi-vă doi muncitori de aceeaşi vîrstă, cu aceeaşi vechime în muncă în aceeaşi companie, fiecare
prestînd aproape aceeaşi muncă. Unul dintre ei este plătit cu 1 milion de lei pe lună mai mult decît celălalt.
Totuşi, muncitorul mai bine plătit este mai eficient şi de mai mare încredere la locul de muncă. Cît este de corect
sau incorect în opinia dumneavoastră ca unul dintre cei doi muncitori să fie plătit mai mult decît celălalt?
1. foarte corect
2. întrucîtva corect
3. întrucîtva incorect
4. foarte incorect
9.NS/NR
Optimism. Care credeţi că sînt oportunităţile copiilor dumneavoastră de a reuşi în viaţă, comparativ cu
oportunităţile pe care le-aţi avut dumneavoastră:
1. copii vor avea oportunităţi mai bune
2. vor avea cam aceleaşi oportunităţi
3. nu vor avea oportunităţi la fel de bune ca şi mine
1. NS/NR
Notă: dacă nu are copii cereţi-i să-şi imagineze că are copii.
ES2. În orice societate, unii oameni se consideră bogaţi, alţii se consideră săraci.
Dvs. unde vă situaţi pe următoarea scală?
1

sărac

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. NS/NR

bogat

ES5. Comparate cu situatia dinainte de 1990 cum apreciati urmatoarele aspecte ale nivelului dvs. de trai din
prezent?
Conditiile de locuit
1. mai bune__
2. la fel__
3. mai rele__
9. NS/NR
Incalzirea
1. mai bune__
2. la fel__
3. mai rele__
9. NS/NR
Alimentatia
1. mai bune__
2. la fel__
3. mai rele__
9. NS/NR
Asistenta medicala
1. mai bune__
2. la fel__
3. mai rele__
9. NS/NR
Bunuri de uz casnic
1. mai bune__
2. la fel__
3. mai rele__
9. NS/NR
Posibilitati de agrement
1. mai bune__
2. la fel__
3. mai rele__
9. NS/NR
ES6. Daca doriti un obiect mai scump, pe care nu vi-l puteti permite in momentul de fata, care este cel mai
probabil raspuns al dvs:
1. Renunt
2. As imprumuta bani ca sa-l cumpar
3. As cauta alte surse de venit ca sa-l cumpar
9. NS/NR
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ES11
DA

NU, pentru că nu
vă puteţi permite

NU, pentru că
nu vă doriţi

Nu, din alte
motive

1

2

3

7

1

2

3

7

telefon fix

1

2

3

7

frigider
cablu / antenă parabolică
televizor color
maşină de spălat automată
computer

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

7
7
7
7
7

Aveţi în gospodărie în stare de funcţionare...?
AUTO

autoturism

TELEMOB telefon mobil
TEL
FRIG
APRC
TVC
MAUT
PC

NR
9
9
9
9
9
9
9
9

ES13. Pentru fiecare din urmatoarele articole va rugam sa indicati cat sunt de necesare pentru un trai decent (1
inseamna strict necesar iar 4 inseamna articol de lux).
NS/NR
Strict necesar
Articol de lux
autoturism
1
2
3
4
9
frigider
1
2
3
4
9
maşină de spălat
1
2
3
4
9
telefon fix
1
2
3
4
9
telefon mobil
1
2
3
4
9
cablu / antenă parabolică
1
2
3
4
9
televizor color
1
2
3
4
9
computer
1
2
3
4
9
ES14. Ce venit lunar ar fi necesar pentru a asigura familiei Dvs. un trai decent? ______________________
9. NS/NR
ES15.Si ce venit lunar ar fi necesar pentru a asigura familiei dvs. strictul necesar de supravietuire?
............................................
9. NS/NR
ES16. Care din urmatoarele afirmatii corespunde cel mai bine situatiei dvs. din ultimii patru ani:
1
Am reusit sa pun bani deoparte
2
Am cheltuit cam la fel de multi bani cat am castigat
3
A trebuit sa-mi folosesc o parte din economii ca sa-mi acopar cheltuielile
4
Am intrat in datorii ca sa-mi acopar cheltuielile
9. NS/NR
Wa. Cat de des calatoriti in occident?
1. de cateva ori pe an
2. o data pe an

3. o data la cativa ani

4. deloc

9.NS/NR

4. deloc

9.NS/NR

Wc. Cat de des calatoriti in alte tari din zona (de ex. Ungaria, Turcia)
1. de cateva ori pe an
2. o data pe an
3. o data la cativa ani
4. deloc

9.NS/NR

Wb. Cat de des calatoresc membri ai familiei dvs in occident?
1. de cateva ori pe an
2. o data pe an
3. o data la cativa ani

ES18
Sunt anumite lucruri pe care oamenii nu-şi pot permite să le aibă
deşi le-ar dori. În cazul gospodăriei dumneavoastră vă puteţi
permite ...?
DEP1.
DEP2.
DEP3.
DEP4.
DEP5.
DEP6.
DEP7.
DEP8.
DEP9.
DEP10.
DEP11.
DEP12.
DEP13.
DEP14.

Încălzirea locuinţei
hainele călduroase necesare iarna
cumpărare de haine noi, nu dintre cele refolosite (second hand)
două perechi de încălţăminte solidă
cumpărarea sau producerea zilnică a pâinii necesare
o masă cu carne sau peşte cel puţin o dată pe săptămână
cumpărarea medicamentelor necesare
Înlocuirea mobilei uzate
petrecerea unui concediu în afara localităţii
economisirea cu regularitate a unei părţi din veniturile dvs.
plăţile la timp pentru întreţinerea locuinţei (apă, curent, etc.)
invitarea unor prieteni la masă cel puţin odată pe lună
să aveţi zilnic un ziar (cumpărat sau prin abonament)
să mergeţi la un film sau un concert cel puţin odată pe lună

Da, ne
putem
permite
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nu
ne
putem
permite
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nu,
nu
dorim

NR

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

În ultima perioadă tot mai mulţi români călătoresc sau merg la muncă în străinătate.
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DA

Nu

NR

1

2

9

1

2

9

GP4. Dvs. aţi călătorit
în străinătate după
1990?
GP5. Dvs. aţi lucrat în
străinătate pentru un
timp?

Prima
dată
în ce
an?

Cat de bine vorbiti
limba tarii in care ati
...în ce ţară?
fost (daca mai multe
(dacă mai multe ţări, cea
în care a stat cel mai mult) tari, cea in care ati stat
cel mai mult)?
(0 - deloc, 5 - FB)

Ultima dată...
...în
ce an?

UE2. În afară de limba dvs. maternă, ce alte limbi cunoaşteţi suficient de bine să luaţi parte la o conversaţie?
(RĂSPUNS MULTIPLU)
1

română

3

romani

5

engleza

7

rusă

0

NC,
NŞ

2

maghiară

4

germană

6

franceză

8

alta – Care? .........................................

9

NR

Id1. Unde v-aţi născut?
1.
2.
3.
4.

această localitate
la oraş în alt judeţ, M1O, care judeţ?____________________ |__|__|
la sat, în alt judeţ, M1S, care judeţ?_____________________ |__|__|
altă ţară

Id2. Din ce an locuiţi în această localitate?
Id3. Ultimul domiciliu în altă localitate a fost…
1. Într-un sat
2. Într-un oraş

|__|__||__|__|
3. În altă ţară

99. NS/NR

ADULT. Cate persoane adulte locuiesc in gospodarie (inclusiv subiectul):

8. NC (nu am locuit în altă localitate)
_________

COPII. Cate persoane care au mai putin de 18 ani locuiesc in gospodarie: _________
BIS. Cat de des participati la slujbe religioase?
1. niciodata
2. o data pe 3. 2 - 11 ori 4. o data pe
an
pe an
luna
REL2. Va considerati o persoana...
1. fara convingeri religioase
2. nu prea religioasa

5. de doua sau mai
multe ori pe luna

3. destul de religioasa

REL. Care este religia Dvs.?
1. ortodoxă
3. protestantă (calvină, evanghelică, luterană, reformată)
5. neo-protestantă (penticostală, adventistă, baptistă,
evanghelistă)
7. musulman
8. alta, care? ………………..

6. o data
saptamana

pe

4. foarte religioasa

8. NS

9. NR

8. NS

9. NR

2. romano-catolică
4. greco-catolică
6. fără religie

9. NS/NR

Id7. În ultimii 10 ani dvs. de cite ori v-aţi mutat cu domiciliul dintr-o localitate în alta?
|__|__| ori
(dacă nu s-a mutat niciodată se pune codul 0)
Id8. De-a lungul vieţii Dvs. câţi ani aţi locuit la oraş în total? (indiferent din ce motiv)
Id9. Ce varsta aveti, in ani impliniti? |__|__|
Id10. Sexul dumneavoastra: 1. masculin

|__|__| ani

2. feminin

Id11. În luna trecută, suma totală de bani obţinută de către toţi membrii gospodăriei dvs. incluzând salarii,
dividende, chirii, vânzări etc., a fost cam de…?_________________ lei
9.NS/NR
Id12. Dar venitul dvs. personal în luna trecută a fost cam de...? ________________ lei
Id13. În prezent sunteţi…
1. căsătorit(ă) cu acte
3. divorţat(ă)
5. necăsătorit(ă)
9.NS/NR
2. căsătorit(ă) fără acte / concubinaj
4. separat(ă)
6. văduv(ă)

9.NS/NR

ETN. Care este naţionalitatea Dvs.?
1. român

2. maghiar

3. rrom

LAN. Ce limba vorbiti cel mai mult acasa?
1. romana
2. maghiara

4. german

5. alta, care? __________

3. romani/tiganeasca

9.NS/NR

4. alta limba, care anume ........
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Wk1. In prezent lucrati?
1. Da, cu norma intraga (> 32 ore saptaminal)
2. Da, cu jumatate de norma (15 - 32 ore saptaminal)
3. Da, cu mai putin de 15 ore saptamanal
4. Ajuta un membru al familiei care este angajat
5. Somer
6. Student, elev, ucenic
7. Pensionar
8. Casnica
9. Handicapat
10. Altceva, fara a fi angajat
98. NS
99. NR
Id15. Ocupatia dumneavoastra este (raspuns deschis, detaliat):
............................................
Id16. Ocupatia respondentului:
1.
conducători de unităţi, patroni
2.
ocupaţii liberale (profesor, avocat, medic
etc.)
3.
tehnicieni sau maiştri
4.
funcţionari în administraţie
5.
lucrători în servicii şi comerţ
6.
agricultori cu calificare
7.
meşteşugari şi mecanici reparatori
8.
9.

10. agricultori fără calificare
11. cadru militar

muncitori calificaţi
muncitori necalificaţi în sectoare neagricole

12. somer
13. elev, student
14. pensionar
15. casnica
97. Nu a muncit niciodată cu carte de muncă sau
contract
9.NS/NR

FILTRU: Pentru cei care au un loc de munca (codurile 1-11) puneti intrebarile S9-S11.
S9. Există sindicat la locul dumneavoastră de muncă?
1. Da
2. Nu
9. NS/NR
S10. În ce măsură vă simţiţi reprezentat(ă) de liderii de sindicat?
1. în foarte mică
2. în mică măsură
3. în mare măsură
4. în foarte mare
măsură
măsură
S11. De care sindicat vă simţiţi cel mai apropiat(ă)?
1. din compania în
2. de la cel de la
3.de federaţie
4.de confederaţie
care lucrez
nivel de judeţ
ONG1. Sînteţi membru în sindicat?
1. Da
2. Nu
8. NS

9. NS/NR

5. Altul. Care
anume?...........

9. NS/NR

9. NR

Unele persoane sînt mai implicate în activităţile sindicatelor decît altele.
Adunare1. În ultimii doi ani cîte adunări generale a organizat sindicatul dumneavoastră? ( Cere o singura cifră,
nu un interval)
Numărul întîlnirilor ...............................................
Adunare2. Din aceste adunări generale la cîte aţi participat personal? ............................................
S4. Aţi dori ca în viitor să participaţi mai mult decît pînă acum la activităţi sindicale?
1. Da
2. Nu
9. NS/NR
Activ2. In gospodaria d-voastra sunt membri de sindicat (in afara de dvs.)?
1. DA 2. NU 8. NS 9. NR
Activ3. Sunteti membru intr-o organizatie a angajatilor, sau de afaceri 1. DA 2. NU 8. NS 9. NR
Activ4. Sunteti membru intr-o asociatie de fermieri/agricultori 1. DA 2. NU 8. NS 9. NR
Activ5. Sunteti membru intr-o asociatie profesionala 1. DA 2. NU 8. NS 9. NR
ID17. Lucrati in ...
1.administrat 2. intr-o
ia de stat
firma/intrepri
ndere de stat

3. intr-o firma privata
sau alta organizatie
neguvernamentala

4. intr-o firma
mixta (cu capital
privat si de stat)

5.liber
profesionist

8. NS

9. NR

0. nu e cazul

ID18. Lucrati in ...
1. Sectorul primar: agricultura, forestier, pescuit
2. Sectorul secundar: Industrie: minerit, energetic, extractiv, chimie, inginerie, prelucrarea metalelor, industria
producatoare, constructii.
3. Sector tertiar: transport, telecomunicatii, comert, servicii, bancar, asigurari, financiar, administratie publica, sanatate,
cultura, educatie, turism, cercetare, stiinta, sport.
4. Altceva
8. NS
9. NR
0. Nu e cazul.
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Sot1. Sotia/sotul dvs. lucreză în prezent?
2. Da, cu jumatate 3. Da, cu mai
1. Da, cu norma
de norma (15 - 32 putin de 15 ore
intraga (> 32 ore
saptamanal
ore saptaminal)
saptaminal)
7. Pensionar
8. Casnica
9. Handicapat

4. Ajuta un
membru al familiei
care este angajat
10. Altceva, fara a
fi angajat

Sot2. Ocupatia sotului/sotiei este (raspuns deschis, detaliat):
Sot3. Ocupatia sotului/sotiei:
10.
conducători de unităţi, patroni
11.
ocupaţii liberale (profesor, avocat, medic etc.)
12.
tehnicieni sau maiştri
13.
funcţionari în administraţie
14.
lucrători în servicii şi comerţ
15.
agricultori cu calificare
16.
meşteşugari şi mecanici reparatori
17.
muncitori calificaţi
18.
muncitori necalificaţi în sectoare neagricole
Sot4. Sotul/sotia lucreaza in ...
3. intr-o firma privata
1.administrat 2. intr-o
ia de stat
firma/intrepri sau alta organizatie
ndere de stat neguvernamentala

5. Somer

6. Student, elev,
ucenic

98. NS

99. NR

............................................

10. agricultori fără calificare
11. cadru militar
12. somer
13. elev, student
14. pensionar
15. casnica
97. Nu a muncit niciodată cu carte de muncă sau contract
9.NS/NR

4. intr-o firma
mixta (cu capital
privat si de stat)

5.liber
profesionist

8. NS

9. NR

0. nu e cazul

Sot5. Sotia/sotul lucreaza in ...
1. Sectorul primar: agricultura, forestier, pescuit
2. Sectorul secundar: Industrie: minerit, energetic, extractiv, chimie, inginerie, prelucrarea metalelor, industria
producatoare, constructii.
3. Sector tertiar: transport, telecomunicatii, comert, servicii, bancar, asigurari, financiar, administratie publica, sanatate,
cultura, educatie, turism, cercetare, stiinta, sport.
4. Altceva
8. NS
9. NR
0. Nu e cazul.
EDU. Ultima şcoală absolvită
1. fără şcoală
7. şcoală post-liceală sau tehnic de maiştri
2. primar (1- 4 clase)
8. universitar de scurtă durată / colegiu
3. gimnazial (5 - 8 clase)
9. universitar de lungă durată
4. şcoala profesională / ucenici sau complementar
10. studii postuniversitare
5. treapta I de liceu (9 - 10 clase)
6. liceu (9 – 12 clase)
9.NS/NR
__________________________________________________________________________
Id4. Tip localitate:1. oraş mare, peste 200.000 locuitori
3. oraş mic, 30-100.000 locuitori
2. oraş mare, 100-200.000 locuitori
4. oraş foarte mic, sub 30.000 locuitori
5. sat centru comună – nume sat __________________________________________
6. sat - nume sat ______________________________________________________
Id5. Locuinţa este:

PENTRU RURAL

într-o casă individuală
Într-o casă cu mai multe locuinţe
într-o vilă (2-4 apartamente)
într-un bloc de confort I sau II

1
2
3
4

într-un bloc confort III, IV sau fost
cămin de nefamilişti
în locuinţe părăsite
într-o locuinţă improvizată

5
6
7

DIST. Distanţa până la cel mai apropiat oraş |__|__| km
DRUM. Drumul din faţa casei este:
asfaltat
1
pietruit
2
de pământ
3

Loc. Localitatea respondentului..................................................
Judet. Judetul respondentului......................................................
Eval1. Va rugam sa ne comunicati impresia dumneavoastra generala despre cit de informata in legatura cu
politica este persoana intervievata.
1. Foarte bine informat 2. Bine informat
3. Nu prea bine
4. Neinformat
5. Complet neinformat
informat
Eval2. Apreciati ca respondentul:
1. este de etnie roma

2. nu este de etnie roma

3. nu stiu
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