
CURS                                                                                                                                                                                   August –Sept 2012 
C H E S T I O N A R :_______________________ 

 
Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS) împreună cu Centrul de Resurse pentru Participare Publică şi Universitatea Babeş-
Bolyai (Cluj) realizează un sondaj de opinie la nivel naţional în legătură cu diferite aspecte sau probleme pe care oamenii le întâmpină 
în viaţa de zi cu zi. În acest sens, vă solicit sprijinul pentru a realiza acest sondaj. Menţionez că aţi fost ales/aleasă la întâmplare, ca 
într-o loterie, alături de alte 1.100 de persoane din întreaga ţară. Dacă sunteţi de acord să ne răspundeţi la întrebări, speram să nu 
vă răpim mai mult de 30 de minute. Răspunsurile pe care le vom obţine nu le vom comunica nimănui în această formă. Ne interesează 
doar numărarea persoanelor care au o părere sau alta, la nivelul întregii ţări. 
 

A. Cât de multă încredere aveţi în... Foarte multă Multă Puţină Foarte puţină/deloc NS NR 

1 Persoanele care au altă religie decât dvs 4 3 2 1 8 9 

2.  Oamenii pe care îi întâlniţi pe stradă 4 3 2 1 8 9 

3. români 4 3 2 1 8 9 

4.  Romi 4 3 2 1 8 9 

5.  italieni 4 3 2 1 8 9 

6.  Arabi 4 3 2 1 8 9 

7.  spanioli 4 3 2 1 8 9 

8. africani 4 3 2 1 8 9 

 

A2. Unii oameni sunt de părere că justiţia este aceeaşi pentru toţi, în timp ce alţii consideră că justiţia îi favorizeză pe unii şi îi 
dezavantajează pe alţii. Care este părerea d-voastră? 
1. Justiţia este aceeaşi pentru toţi                             2. Justiţia îi favorizează pe unii                               8. Nu ştiu            9. NR 
 

A3. Credeţi că generaţia următoare va avea un nivel de trai mult mai bun, mai bun, la fel, mai prost, sau  mult mai prost decât în 
prezent? 
1. Mult mai bun      2. Mai bun       3. La fel       4. Mai prost        5. Mult mai prost       8. Nu ştiu      9. NR 
 
A4. În general, cât de mulţumit(ă) sunteţi de viaţa dumneavoastră în momentul de faţă? Pe acest card este reprezentată o scală 
de la 0 la 10, unde 0 înseamnă “foarte nemulţumit” şi 10 înseamnă “foarte mulţumit” . Unde vă plasaţi dumneavoastră pe 
această scală?  
OPERATOR: Prezentaţi cardul 
Foarte nemulţumit          Foarte mulţumit  Nu ştiu 

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

A5. Cât de des discutaţi despre politică cu alţi oameni?     
1. Adesea                               2. Uneori                                   3. Rar                4. Niciodată                    8. Nu ştiu 
 
A6. Vă voi prezenta acum o listă care cuprinde diferite organizaţii, pe care vi le voi citi una câte una. 
OPERATOR:  Instrucţiuni generale la A6:  

- Citeşte numele organizaţiilor pe rând, unul câte unul. Dacă intervievatul răspunde da la întrebarea A6_A atunci adresează-i şi 
întrebările de la B la D.  

- Dacă respondentul este membru al unei asociaţii care în opinia lui poate fi plasată în două categorii diferite: Cere respondentului să 
aleagă acea categorie care, în opinia lui, este cea mai adecvată. 

- „Activităţi desfăşurate de/în organizaţie” desemnează activităţi precum a juca fotbal, a cânta într-un cor, etc. 

             A6_A. Pentru fiecare dintre ele vă rog să răspundeţi dacă sunteţi sau nu membru al acestei organizaţii. 
OPERATOR: Prezentaţi cardul şi citiţi. Dacă respondentul răspunde DA la oricare dintre organizaţii, continuă cu:  
        A6_B.În ultimele 12 luni, aţi desfăşurat muncă voluntară (neplătită) pentru această organizaţie? 
        A6_C.În ultimele 12 luni, în afara cotizaţiei de membru, aţi donat bani acestei organizaţii? 
       A6_D.Câte ore petreceţi, în medie în fiecare săptămână, pentru activităţi desfăşurate de/în această organizaţie?  

Sunteti sau nu membru în...? A6_A. Membru A6_B. Muncă voluntară  A6_C. Donat 
bani 

A6_D.  Cât 
timp 

DA NU DA NU DA NU În ore 

1. Cluburi sportive sau de recreere 1 2 1 2 1 2  

2. Asociaţii religioase sau bisericeşti 1 2 1 2 1 2  

3. Organizaţii ecologice 1 2 1 2 1 2  

4. Asociaţii pentru protecţia drepturilor animalelor 1 2 1 2 1 2  

5. Organizaţii ale pensionarilor sau de veterani 1 2 1 2 1 2  

6. Organizaţii de caritate sau de asistenţă socială  1 2 1 2 1 2  

7. Asociații culturale 1 2 1 2 1 2  

8. Organizaţii profesionale 1 2 1 2 1 2  

9. Partide politice 1 2 1 2 1 2  

10. Sindicate 1 2 1 2 1 2  

11. Alte asociații sau organizații 1 2 1 2 1 2  
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OPERATOR.: Numai pentru cei care NU sunt în prezent membri ai nici unei organizatii (CODUL 2 „NU” la toate organizatiile)  

A7. Aţi fost în trecut membru voluntar într-un ONG sau asociaţie?                  1. Nu                 2. DA 
 

A8. Acum, aş vrea să vă adresez câteva întrebări cu privire la ziare, radio şi televiziune.  

Cât de des … În fiecare 
zi 

3-4 zile pe 
săptămână 

1-2 zile pe 
săptămână 

Mai rar Niciodată  Nu ştiu 

1. citiţi rubricile de politică ale unui ziar inclusiv on-
line? 

1 2 3 4 5 8 

2. ascultaţi sau vă uitaţi la programe de ştiri la radio 
sau la TV?  

1 2 3 4 5 8 

3. ascultaţi sau vă uitaţi la alte programe despre 
politică şi probleme sociale la radio sau la TV? 

1 2 3 4 5 8 

4. utilizaţi internetul? 1 2 3 4 5 8 

OPERATOR: dacă respondentul menţionează “niciodată” la A8_4, treceţi la A9. În celelalte cazuri întrebaţi A8_5 si A8_6  

5. cât de des utilizaţi internetul pentru a obţine 
informaţii despre politică din tara  

1 2 3 4 5  8 

6. cât de des utilizaţi reţele de socializare? 1 2 3 4 5  8 

A9. Acum aș vrea să imi spuneți cât de multă încredere aveți in fiecare dintre următoarele instituții.  

 Foarte multă Multă Puțină Foarte puțină NS/NR 

A.Primărie  4 3 2 1 9 

B. Guvern 4 3 2 1 9 

C. Partidele politice 4 3 2 1 9 

D. Parlament 4 3 2 1 9 

E. Justiţie 4 3 2 1 9 

F. Poliţie 4 3 2 1 9 

G. Politicieni 4 3 2 1 9 

H. Uniunea Europeană (UE) 4 3 2 1 9 

I. Biserica 4 3 2 1 9 

 
A10. În general, sunteţi foarte mulţumit, destul de mulţumit, nu prea mulţumit, deloc mulţumit de modul în care funcţionează 

democraţia în România?  
1. Foarte mulţumit          2. Destul de mulţumit        3. Nu prea mulţumit       4. Deloc mulţumit          8. Nu ştiu            9. NR 
 
A11. Există diferite opinii cu privire la ceea ce înseamnă un “bun cetăţean”. Aş dori să vă rog să analizaţi fiecare dintre însuşirile 
de pe această foaie şi să îmi spuneţi, pe o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă “deloc important”, 10 însemnă „foarte important”, 
cât de important consideraţi dvs. că este … 
OPERATOR: Prezentaţi cardul. Notă: însuşirile şi scala trebuie să fie prezentate pe card. 

 Deloc important  Foarte important  Nu ştiu 

A. să fiti solidari cu oameni care o duc 
mai rău decât dvs? 

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

B. să votaţi când sunt alegeri? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

C. să vă plătiţi în totalitate impozitele şi 
taxele? 

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

D. să aveţi o părere proprie, 
neinfluenţată de a celorlalţi?  

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

E. să respectaţi întotdeauna legile şi 
regulamentele? 

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

F. să fiţi activ în organizaţii de 
voluntariat? 

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

G. să vă gândiţi la alţii mai mult decât la 
dvs.? 

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

H. să acceptaţi ca părerile dvs. să fie 
criticate de ceilalţi? 

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

I. Sa scrii petitii, sesizari catre 
autoritatile publice ca sa rezolvi niste 
probleme? 

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

J. Sa organizezi campanii/actiuni de 
sustinere a unei cauze? 

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

K. Sa protestezi împotriva unui fapt 
incorect petrecut in comunitate? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  88 
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A11. În opinia d-voastră... 

 Deloc  Foarte multă(e)  Nu 
ştiu 

A. Cât de multe posibilităţi au oamenii 
obişnuiţi de a spune părerile lor 
reprezentanţilor autorităţilor publice 
LOCALE? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

88 

B. Cât de multă importanţă acordă 
reprezentantii autorităţilor publice 
LOCALE opiniilor venite de la oamenii 
obişnuiţi? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

88 

C. Cât de multe posibilităţi au oamenii 
obişnuiţi de a spune părerile lor 
PARLAMENTARILOR din colegiul DVS?  

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

D. Cât de multă importanţă acordă 
PARLAMENTARII DIN COLEGIUL dvs. 
opiniilor venite de la oamenii obişnuiţi? 

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

 
A12. In prezent, cetaţenii Romaniei pot solicita autorităţilor publice locale şi centrale informaţii publice în baza legii accesului la 
informaţii de interes public. Dvs. aţi auzit de această lege? 
1. Da -> Intreaba A13                      2. Nu -> Du-te la A14                      9. NR  -> Du-te la A14 
 
A13. (OPERATOR: DOAR PENTRU RESPONDENTII CARE AU AUZIT DESPRE LEGEA ACCESULUI LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC, 
COD „1” LA A12). Dvs. personal aţi solicitat vreodată accesul la informaţii de interes public în baza acestei legi? 
1. Da                             2. Nu                    9. NC/Nu e cazul/nu a auzit de legea accesului la informatii de interes public. 

A14. Vă voi citi acum o serie de afirmaţii cu privire la modul în care ar putea arăta societatea. Pentru fiecare dintre aceste 
afirmaţii, vă rog să îmi spuneţi dacă v-ar plăcea să trăiţi într-o …  
 

V-ar plăcea să trăiţi într-o …? 
OPERATOR: Prezentaţi cardul. 
 

Nu mi-ar 
plăcea 
deloc 

 Mi-ar plăcea 
foarte mult 

 Nu 
ştiu 

A. societate care pune accentul pe hărnicia oamenilor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  88 

B. societate care pune accentul pe modul în care 
oamenii îşi asumă responsabilităţi unul faţă de altul 

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

C. societate care pune accentul pe modul în care 
oamenii respectă regulile  

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

D. societate care oferă libertate totală oamenilor de a 
face tot ceea ce vor 

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

E. societate care pune accentul pe implicarea politică 
a oamenilor  

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

F. societate care oferă oamenilor posibilitatea să se 
realizeze în viaţă 

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

G. societate în care te poţi baza pe justiţie pentru a  
repara nedreptăţile făcute unor oameni 

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

H. societate în care fiecare om este răsplătit după 
meritele sale  

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

 

A15. Există diferite modalităţi de a face ca lucrurile să meargă mai bine în ţară. În ultimele 12 luni, aţi întreprins vreo una dintre 
următoarele activităţi? 

OPERATOR: UN RASPUNS PE FIECARE RIND!!! Da Nu NR 

A. Aţi contactat un membru al parlamentului? 1 2 9 

B. Aţi contactat un ONG (organizaţie ne-guvernamentală), o asociaţie?  1 2 9 
C. Aţi contactat un funcţionar public de la nivel naţional, judetean sau local? 1 2 9 
D. V-aţi implicat alături de un partid politic? 1 2 9 
E. v-ați implicat alături de un sindicat? 1 2 9 
F. Aţi lucrat într-o altă organizaţie sau asociaţie NON-GUVERNAMENTALA ? 1 2 9 
G. Aţi purtat insigne/simboluri electorale?  1 2 9 
H. Aţi semnat o petiţie? 1 2 9 
I. Aţi luat parte la o demonstraţie publică? 1 2 9 
J. Aţi luat parte la o grevă? 1 2 9 
K. Aţi boicotat (nu aţi cumpărat anumite produse în semn de protest) anumite produse? 1 2 9 
L. Aţi cumpărat în mod intenţionat, din raţiuni politice, etice sau ecologice, anumite produse?  1 2 9 
M. Aţi donat bani? 1 2 9 
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OPERATOR: UN RASPUNS PE FIECARE RIND!!! Da Nu NR 

N. Aţi contactat sau apărut în mass-media 1 2 9 
O. V-aţi adresat justiţiei 1 2 9 
P. Aţi participat la  activităţi spontane de protest 1 2 9 
Q. Aţi participat la o întâlnire sau la o adunare cu caracter politic 1 2 9 
R. Altă activitate, care?______________________________________ 1 2 9 
S. Aţi utilizat internetul în legătură cu oricare dintre aceste activităţi 1 2 9 
T. Ati utilizat retelele sociale in legatura cu oricare dintre aceste activitati 1 2 9 
U. V-aţi abţinut de la a participa la alegeri sau referendum ca formă de protest 1 2 9 

 

A16. Există multe opinii cu privire la modul în care o persoană poate influenţa cel mai eficient deciziile într-o societate. Am aici o 
listă cu câteva moduri de a influenţa decizii şi aş vrea să vă întreb pentru fiecare cât de eficiente credeţi că sunt.  

OPERATOR: Prezentaţi cardul. 

Cât de eficient credeţi că este să … ? 
OPERATOR: UN RASPUNS PE FIECARE RIND!!! 

Deloc 
eficient 

 Foarte 
eficient 

 Nu 
ştiu 

A. fii activ într-un partid politic  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

B. lucrezi voluntar într-un ONG, asociaţie sau 
organizaţie  

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

C. votezi la alegeri  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

D. contactezi personal politicieni  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

E. atragi atenţia mass-mediei (ziare, TV) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

F. boicotezi anumite produse  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

G. participi la demonstraţii publice  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

H. participi la mitinguri de protest spontane  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

 

A17. În politică oamenii vorbesc uneori de stânga si de dreapta. Unde v-aţi plasa d-voastră pe o scală de la 0 la 10, unde 0 
înseamnă stânga iar 10 înseamnă dreapta? 

Stânga          Dreapta  Nu ştiu 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  88 

 
A18. Care este partidul politic de care va simtiti cel mai apropiat? 

1.PSD                 5. PRM                     9. PNG-CD                                     98.Nu raspunde 
2.PD-L               6. UDMR                10. UNPR                                        66. Nu ma simt apropiat de nici un partid politic (NU CITI!) 
3.PNL                7. PP-DD                 11. Noua Republica 
4.PC                   8. PNTCD               12. Alt partid sau alianta/Care?_______________                     
 

M1. In general, sunteţi de acord cu existenţa partidelor politice care să reprezinte interesele minorităţilor etnice?  
1. Da –> Treci la M2a                  2. Nu –> treci la M2b                               9. NS/NR -> treci la M3 
 
M2a. Care sunt principalele motive pentru care susţineţi existenţa unor astfel de partide politice? (răspuns multiplu) 

1. Eu fac parte dintr-o minoritate etnica  
2. Cunosc membri ai unor minoritati etnice 
3. Minorităţile etnice au nevoie de reprezentare politică 
4. Integrarea minorităţilor este mai uşoară atunci când acestea au partide politice 
5. Drepturile minorităţilor etnice sunt protejate mai bine când au reprezentanţi în politică 
6. Partidele etnice promovează diversitatea de opinii şi astfel contribuie la procesul democratic 
7. Minorităţile etnice au nevoie sa li se creeze anumite avantaje intrucit de-a lungul istoriei s-au bucurat de mai putine drepturi 
decit majoritatea  
8. NC/Nu e cazul/Nu sustine existenta partidelor de acest fel                              9. NS/NR 
 

M2b. Care sunt principalele motive pentru care NU susţineţi existenta unor astfel de partide politice? (răspuns multiplu) 
1. Nu fac parte dintr-o minoritate etnică 
2. Nu cunosc membri ai minorităţilor etnice 
3. Minorităţile etnice nu au nevoie de reprezentare separată 
4. Integrarea minorităţilor este mai usoară cand acestea NU au reprezentanţi proprii 
5. Membrii minorităţilor au aceleaşi drepturi ca restul populaţiei şi nu au nevoie de reprezentare proprie 
6. Partidele etnice promovează dezbinare şi segregare şi sunt astfel daunătoare democraţiei 
7. Crearea de avantaje speciale pentru minoritati nu produce efecte benefice 
8. NC/Nu e cazul/Sustine existenta partidelor de acest gen                              9. NS/NR 
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M3. Romania are in prezent 20 de minoritati etnice recunoscute OFICIAL . In ce măsură sunteti de acord ca în cazul să existe ... 

OPERATOR: UN RASPUNS PE 
FIECARE LINIE!!! 

Total de 
acord 

De acord Nici de acord, nici 
în dezacord 

In dezacord Dezacord 
total  

NS/NR 

1. Organizaţii culturale  5 4 3 2 1 9 

2. Ziare în limba maternă 5 4 3 2 1 9 

3. Posturi TV în limba maternă 5 4 3 2 1 9 

4. Partid politic (etnic, 
reprezentand interesele 
minorităţii) 

5 4 3 2 1 9 

5. Asociaţie sportivă 5 4 3 2 1 9 

6. Autonomie culturală 5 4 3 2 1 9 

7. Autonomie teritorială 5 4 3 2 1 9 

8. Şcoli în limba maternă 5 4 3 2 1 9 

9. Invăţământ superior/facultate 
 în limba maternă 

5 4 3 2 1 9 

 
M4. Numărul românilor din unele ţări (de exemplu, Spania sau Italia) este foarte mare. In ce măsură sunteţi de acord ca în aceste 
țări,  în cazul minorităților etnice acestora – deci şi în cazul romanilor care trăiesc acolo – să existe...? 

OPERATOR: UN RASPUNS PE 
FIECARE LINIE!!! 

Total de 
acord 

De acord Nici de acord, nici 
în dezacord 

In dezacord Dezacord 
total  

NS/NR 

1. Organizaţii culturale  5 4 3 2 1 9 

2. Ziare în limba maternă 5 4 3 2 1 9 

3. Posturi TV în limba maternă 5 4 3 2 1 9 

4. Partide politice  5 4 3 2 1 9 

5. Asociaţie sportivă 5 4 3 2 1 9 

6. Autonomie culturală 5 4 3 2 1 9 

7. Autonomie teritorială 5 4 3 2 1 9 

8. Scoli in limba minorităților 5 4 3 2 1 9 

9. Invatamant superior/facultate 
in limba minorităților 

5 4 3 2 1 9 

 
M5. Dumneavoastră sau cineva din gospodaria dumneavoastră a muncit recent (în ultimii 10 ani) în străinătate? 

1.Da, eu, în ________________________________________________________________(mentionează ţara/ţările)   
2.Da, şi eu, şi membri ai gospodăriei mele, în _____________________________________(mentionează ţara/ţările)   
3.Eu nu, dar membri ai gospodăriei mele da, în ____________________________________(mentionează ţara/ţările)   
4.Nu – treci la M11                                                                                                                                                          99. NS/NR 

 
    M5a. Dacă răspunsul este DA la 2 sau 3 de la M5:  
                    câți membri ai gospodăriei sunt plecați în prezent?  ___ 
   M5b. Daca raspunsul la DA la 1 sau 2 la M5 [se referă numai la perioada petrecută de respondent la muncă în străinătate]  
                   1.Câte luni în 2012?______________luni 
                   2.Câte luni în 2011?______________luni 
                   3.Câte luni în 2010?______________luni 
 
M7. Care au fost motivele care au determinat întoarcerea dvs. în România? (răspuns multiplu) 

1. Nu mai găseam/nu mai găseaţi locuri de muncă (el/ea) 
2. Nu mai făceam faţă financiar cu cât caştiga 
3. Nu mai doream să fiu tratat ca imigrant 
4. Nu mi-a plăcut acolo/nu am reuşit să mă adaptez 
5. Mi-a expirat perioada de şedere legală 
6. Imi era dor de familie, prieteni, locurile natale 
7. M-am întors să facă ceva cu banii caştigaţi 
8. Doream să aplice în România ce a învăţat în străinătate 
9. Am vrut să-şi întemeieze o familie 
10. Am fost plecat doar temporar, nu m-am gândit să rămână în străinatate 
11. Altceva, şi anume_______________________________________________ 
99. NR 
66. NC/Nu e cazul/Respondentul nu a fost plecat in străinătate la muncă 
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M8. In ce măsură, în perioada petrecuta in strainatate, ati simtit că…?   

OPERATOR: UN RASPUNS PE FIECARE LINIE!!! În foarte 
mare 

măsură 

În mare măsură În mică 
măsură 

În foarte 
mică 

măsură 

NS NR 

1. Sunteti  mandru ca sunteti roman 4 3 2 1 8 9 

2. Se poate avea incredere in romanii de acolo 4 3 2 1 8 9 

3. Traiati intr-o comunitate unita 4 3 2 1 8 9 

4. Va  sunt puse in pericol propriile traditii/ 
valori 

4 3 2 1 8 9 

5. Sunteti discriminat din cauza faptului ca 
sunteti roman 

4 
Intreaba M9 

3 
Intreaba M9 

2 1 8 9 

6. Sunteti discriminat din cauza faptului ca 
sunteti migrant 

4 
Intreaba M9 

3 
Intreaba M9 

2 1 8 9 

7. Romanii sunt deseori tratati ca infractori 4 
Intreaba M9 

3 
Intreaba M9 

2 1 8 9 

8. Va este teama sa spuneti ca sunteti roman 4 3 2 1 8 9 

9. Va este rusine ca sunteti roman 4 3 2 1 8 9 

 
OPERATOR: INTREBARILE M9 SI M10 SE ADRESEAZA DOAR CELOR CARE AU RASPUNS CU CODURILE 4 SAU 3 LA M8_5 SAU M8_6 
SAU M8_7 (intrebarile subliniate anterior) M9. Din ce motive v-ati simtit discriminat? (răspuns multiplu) 

1. acces restrictionat pe piata muncii (necesitatea permiselor de munca) 
2. reticenta angajatorilor fata de cetatenii romani 
3. reticenta proprietarilor de a inchiria locuinte cetatenilor romani 
4. discursul negativ al autoritatilor centrale si locale (reprezentanti ai guvernului, ai primariilor, consiliilor locale, politiei etc.) 
5. imaginea negativa creata in presa/ la TV ca urmare a unor incidente mediatizate  
6. calitatea proasta a serviciilor publice (ingrijire medicala, reticenta functionarilor publici, lipsa unor servicii pentru facilitarea 
integrarii migrantilor etc.) 
7. atitudinea sau comportamentul negativ al membrilor majoritatii (sau al altor grupuri de migranti) 
8. altceva, si anume ________________________________________________________ 
9. NS/NR                                                                                                            10. NC/Nu e cazul/Nu s-a simţit discriminat/ă 

 
M10. Ce acţiuni ori măsuri ati întreprins ca urmare a faptului că v-aţi simţit discriminat/ă în străinătate? 

1. Nu am întreprins nici o acţiune 
2. Am adresat o plangere autoritatilor competente 
3. M-am inscris intr-o asociatie/ organizatie activa politic, pentru a-mi fi reprezentate drepturile 

        4.     Altceva, si anume _______________                                                             6. NC/Nu e cazul/Nu s-a simţit discriminat/ă 
         
PENTRU TOTI RESPONDENTII: M11. In opinia dvs., existenta mai multor grupuri etnice sau nationalitati intr-o societate/ţară 
poate genera conflicte intre acestea? 

1.Da                                    2. Nu                                                          9. NS/NR 
 
P1. In a doua jumatate a lunii ianuarie a acestui an, in Bucuresti si in alte localitati ale tarii au avut loc o serie de proteste cauzate 
de demisia lui Raed Arafat, secretarul de stat din Ministerul Sanatatii si unul dintre fondatorii serviciului de urgenta SMURD. In 
localitatea dvs. au avut loc proteste de acest fel in lunile ianuarie-februarie 2012? 

1.Da                                      2. Nu                                                          9. NS/NR 
 
P2_1. Dvs. ati participat atunci la aceste proteste? 

1.Da, aici in localitate  Intreaba P2_2                                                                                          3. Nu  Du-te la P4 
2.Da, in alta localitate/Unde?_________________ Intreaba P2_2                                        9. NR  Du-te la P5 

P2_2. (OPERATOR: NUMAI PENTRU CEI CARE AU PARTICIPAT LA PROTESTE, CODURI 1 SAU 2 LA INTREBAREA ANTERIOARA!) 
Protestele din ianuarie-februarie 2012 s-au desfasurat pe parcursul a câtorva saptamini. Dvs. cit de des ati luat parte la aceste 
proteste de-a lungul acelor saptamini? 

1.Am luat parte aproape in fiecare zi la proteste 
2.Am fost prezent/a in mai mult de jumatate din zilele in care au avut loc proteste  
3.Am fost prezent/a in mai putin de jumatate din zilele in care au avut loc proteste 
4.Am participat doar o data sau de doua ori 
5.Nu imi amintesc                                          9. NR                                       6.NC/Nu e cazul/Nu a participat 

 
P3. Care a fost principalul motiv pentru care ati participat la aceste proteste? (OPERATOR: NOTEAZA CITET, CU MAJUSCULE 
RASPUNSUL RESPONDENTULUI!!!): 
 

66. NC/Nu e cazul/Nu a participat 
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P4. (OPERATOR: INTREBARE ADRESATA DOAR CELOR CARE NU AU PARTICIPAT LA PROTESTE, COD 3 LA P2_2) Care a fost 
principalul motiv pentru care NU ati participat la aceste proteste? (OPERATOR: NOTEAZA CITET, CU MAJUSCULE RASPUNSUL 
RESPONDENTULUI!!!): 
 

66. NC/Nu e cazul/A participat 
 
P5. Dvs. personal stiti pe cineva care a participat la aceste proteste? (OPERATOR: MAI MULTE RASPUNSURI POSIBILE!) 

1.Da, cel putin un prieten de-al meu a participat la aceste proteste in aceasta localitate 
2.Da, cel putin un prieten de-al meu a participat la aceste proteste in alta localitate 
3.Da, cel putin un vecin de-al meu a participat la aceste proteste in aceasta localitate 
4.Da, cel putin un vecin de-al meu a participat la aceste proteste in alta localitate 
5.Da, cel putin un coleg de servici/scoala/facultate a participat la aceste proteste in aceasta localitate 
6.Da, cel putin un coleg de se servici/scoala/facultate a participat la aceste proteste in alta localitate  
7.Da, cel putin un membru al familiei mele (sot/sotie/copil) a participat la aceste proteste in aceasta localitate 
8.Da, cel putin un membru al familiei mele (sot/sotie/copil) a participat la aceste proteste in alta localitate 
9.Nu, nu stiu pe nimeni care sa fi participat la aceste proteste 
10.NR 

 
P6. Care a fost principala sursa de informare cu privire la proteste in perioada ianuarie-februarie 2012? (O SINGURA ALEGERE!) 

1.Un post tv de STIRI/Care?______________ 
2.Un post tv generalist (nu doar de stiri)/Care?_____________ 
3.Un post de radio/Care?_______________ 
4.Un ziar tiparit/Care?___________ 
5.Un site/ziar de stiri on-line/Internet/Care?_____________ 
6.Retele de socializare pe Internet (ex., Facebook, Twitter etc.)/Care?__________ 
7.Prieteni/colegi/rude 
8.Alta sursa/Care?_____________ 
9.NS/NR 

 
P7.Ceea ce ati aflat/citit/urmarit/auzit atunci despre proteste v-a facut sa aveti o parere mult mai buna, mai buna, mai proasta 
sau mult mai proasta despre manifestatiile din ianuarie-februarie 2012? 

1.Mult mai buna      2. Mai buna        3. Mai proasta                   4. Mult mai proasta              9. NS/NR 
 
P77. Am sa va citesc o serie de afirmatii/pareri despre protestele din ianuarie-februarie 2012 si va rog sa-mi spuneti in ce masura 
sunteti sau nu de acord cu ele. 

UN RASPUNS PE FIECARE RIND! Acord total Acord Dezacord Dezacord total NS/NR 

1.Cei mai multi dintre protestatari au fost platiti de catre 
USL pentru a destabiliza tara 

4 3 2 1 9 

2.Protestele din ianuarie-februarie 2012 au fost 
indreptatite avind in vedere situatia din tara. 

4 3 2 1 9 

 
P8.Daca in urmatoarele 12 luni vor avea loc proteste similare, dvs. ati participa la ele? 
1. Sigur, da             2. Probabil, da         3. Probabil, nu            4. Sigur, nu.               9. NS/NR 
  
P9. Indiferent daca ati participat sau nu la protestele din ianuarie-februarie 2012, am sa va prezint o lista cu revendicari/cereri ale 
manifestantilor de atunci. Va rog sa va ginditi la perioada respectiva si sa imi spuneti daca, atunci, erati sau nu de acord cu 
acestea? 

Cereri  (OPERATOR: UN RASPUNS PE FIECARE RIND!) Eram de acord Eram impotriva NR 

1.Revenirea lui Raed Arafat la Ministerul Sanatatii 1 2 9 

2.Renuntarea la proiectul de lege privind reforma sistemul de sanatate 1 2 9 

3.Eliminarea noii taxei auto privind inmatriculare a vehiculelor mai vechi de 6 ani 1 2 9 

4.Oprirea proiectului de exploatare a aurului de la Rosia Montana 1 2 9 

5.Organizarea de alegeri locale si generale SEPARAT 1 2 9 

6.Demisia Guvernului Boc 1 2 9 

7.Organizarea de alegeri parlamentare anticipate 1 2 9 

8.Demisia lui Traian Basescu din functia de Presedinte 1 2 9 

9.Revenirea salariilor bugetarilor la nivelul de dinainte de taierile din 2010 1 2 9 

10.Returnarea impozitelor retinute ilegal din pensii 1 2 9 

11.Renuntarea la plata asigurarilor medicale de catre pensionari 1 2 9 

12.Eliminarea coruptiei din politica romaneasca 1 2 9 

13. Reformarea clasei politice romanesti/oameni noi in politica 1 2 9 

14.Oprirea imprumuturilor si acordurilor cu FMI/Banca Mondiala/CE 1 2 9 
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Cereri  (OPERATOR: UN RASPUNS PE FIECARE RIND!) Eram de acord Eram impotriva NR 

15. Pentru o finanţare mai bună a sistemului de sănătate/asistenţa medicală 1 2 9 

16. Comunicarea clară/directă/transparentă către cetăţeni a tuturor 
hotărîrilor/deciziilor luate de cei care se află la putere  

1 2 9 

17. Pentru finantarea mai buna sistemului de educatie/invatămînt 1 2 9 

18.  Pentru o funcţionare mai bună a sistemului de justiţie 1 2 9 

 
P10. Indiferent daca ati participat sau nu la proteste, care dintre cererile de mai sus era cea mai importanta pentru dvs.? 
(OPERATOR: O SINGURA ALEGERE! NOTEAZA UNUL DIN CODURILE DE LA P9!) 
______00. Nici una din cereri (NU CITI!)                                                                                    99. NR  
 
P12. Daca ar fi sa va ginditi la ceea ce s-a intimplat de la protestele din ianuarie 2012 si pina in prezent, ati spune ca manifestatiile 
de atunci si-au indeplinit cele mai multe scopuri/au avut succes sau mai degraba au esuat/nu au avut succes? 

1. Protestele de atunci si-au indeplinit majoritatea scopurilor                                                              9.NS 
2. Protestele de atunci nu si-au indeplinit majoritatea scopurilor 

 
P13. Indiferent daca ati participat sau nu la acele proteste si indiferent daca ati fost sau nu de acord cu cererile manifestantilor, in 
urma protestelor din ianuarie-februarie 2012 lucrurile in Romania s-au schimbat in bine, au ramas la fel sau s-au schimbat in rau?  
1.S-au schimbat in bine       2. Au ramas la fel                         3. S-au schimbat in rau                         9.NS 

 

P14. (OPERATOR: NUMAI PENTRU REZIDENŢII DIN BUCUREŞTI!) Dar la protestele din aprilie –iunie 1990 din Piaţa Universităţii aţi 
participat?  

1.Da                            2. Nu                                      9. NR                                                10. NC/Nu locuieste in Bucuresti 
 
PENTRU TOTI RESPONDENTII: 
VOT. Ca si in multe alte tari, votul in Romania nu este obligatoriu. In toate tarile democratice din lume exista persoane care merg 
sa voteze si persoane care nu voteaza, din diverse motive (probleme de sanatate, probleme de familie, urgente etc). La alegerile 
LOCALE din luna iunie a acestui an, dvs. ati votat sau nu? 

1.Da 
2.Nu, intrucit nu am avut drept de vot/18 ani 
3.Nu, intrucit am fost plecat/a din localitatea unde aveam dreptul sa votez 
4.Nu, intrucit am avut niste probleme personale care m-au impiedicat sa votez 
5.Nu, intrucit nu am dorit sa votez 
6. Nu, din alte motive/Care?______________                                                                          9. NS/NR 

 
SOCIO-DEMOGRAFICE 

VENSUB. Cum apreciaţi veniturile actuale ale gospodăriei dumneavoastră? 

1. Nu ne ajung nici pentru strictul necesar                                                                        8. NŞ   
2. Ne ajung numai pentru strictul necesar                                                                                                             9.NR 
3. Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem cumpărarea unor bunuri mai scumpe 
4. Reuşim să cumpărăm şi unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii 
5. Reuşim să avem tot ce ne trebuie, fără să ne restrângem de la ceva 

 
KID. Câţi copii (sub 18 ani) locuiesc în această gospodărie ? _ _                               (0= nici un copil/nici o persoană sub 18 ani) 
 

SEX.   OP.: Înregistrează sexul respondentului:            1. Masculin               2. Feminin               AGE. Virsta in ani impliniti ____ 
 
ETNIE. Care este naţionalitatea dvs.?  
1. Român  2. Maghiar                3. Rrom               4. Alta (Care? _________________ )                  99. NS/NR 
 
REL1. Cei mai mulţi oameni aparţin unei religii (confesiuni religioase), indiferent dacă sunt credincioşi practicanţi sau nu le pasă 

deloc de religie. Cărei religii îi aparţineţi? 
1. Protestant 5. Neoprotestant (baptist, adventist, Martorii lui Iehova, penticostali, etc.) 
2. Romano-catolic 6. Altul 
3. Ortodox 7. Nu aparţin nici unui cult religios 
4. Greco-catolic 8. Sunt ateu / liber cugetător                                                    9. NS/NR 
 

REL2. În afară de nunţi, înmormântări şi botezuri, în prezent, aproximativ cât de des participaţi la slujbele religioase în decursul 
unui an?  
1. De câteva ori pe săptămână 4. De câteva ori pe an 7. Niciodată 
2. O dată pe săptămână 5. O dată pe an 8. Nu  răspund/NS 
3. Cel puţin o dată pe lună 6. Mai puţin de odată pe an  
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  OCUPATIE 

OCUPATIE PARINTI: Atentie: Daca respondentul/respondenta declara ca tatal sau mama erau pensionari cind subiectul avea 14 
ani, se trece ocupatia tatalui sau a mamei dinainte de pensionare. Daca exista cazuri in care tatal sau mama 
respondentului/respondentei erau decedati cind respondentul avea 14 ani, se intreaba ocupatia inainte de deces (dar nu statutul 
de pensionar). 

  A. Tatăl, când Dvs. aveaţi 
14 ani 

B. Mama, când Dvs. aveaţi 
14 ani 

S4_1 Statutul principal 
Salariaţi (inclusiv ucenic cu contract): 
 1 - salariat cu contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată  
 2 – salariat cu contract de muncă pe perioadă 

determinată 
Lucrător pe cont propriu: 
 3 - patron (avea salariaţi) 
 4 - pe cont propriu în activităţi neagricole sau liber 

profesionist 
 5 - pe cont propriu în agricultură 
Lucrător familial neremunerat 
   6 – în activităţi neagricole (industrie sau servicii) 
   7 – în activităţi agricole 
Membru al unei cooperative agricole sau neagricole 
 8 – membru al unei cooperative agricole (inclusiv CAP) 
 9 – membru al unei cooperative neagricole 
Lucrător fără contract (zilier, lucrător sezonier sau „la 
negru”) 
 10 – lucrător fără contract 
Şomer 
 11 – şomer (înregistrat sau neînregistrat) 
Persoane inactive 
 12 - pensionar                                             
 13 - persoană casnică                15 – alte categorii inactive 
   14 - student/elev                        -8. NR  

|__|__| 
 

OPERATOR: Daca tatal 
respondetului/respondentei 
era ţăran cooperator (CAP), 

notează în clar mai jos: 
_______________ 

|__|__| 
 

OPERATOR: Daca tatal 
respondetului/respondentei 
era ţăran cooperator (CAP), 

notează în clar mai jos: 
_______________ 

S4_2 Denumirea ocupaţiei principale 
Notaţi în clar meseria sau funcţia cu specialitatea efectiv 
exercitată (ex. mecanic auto, referent)               -8. NŞ/NR                                    

  

S4_3 Scurtă descriere a ocupaţiei principale 
Scurtă descriere (ex. reparaţii auto, lucrări statistice) 

  

S4_4 Codul ocupaţiei principale (COR)                                   -9. NR |__|__| |__|__| 

S4_5 Codul sectorului de activitate (CAEN)                           -9. NR |__|__| |__|__| 

S4_6 

Unitatea economică era: 
1 - de stat                                                                                                
2 - privată (inclusiv gospodărie ţărănească) 
3 - mixtă (de stat şi privată) 
4 - alta, şi anume (cooperatistă, de interes naţional, non-
profit etc.)                                                                  -9. NŞ/NR 

|__|__| |__|__| 

S4_7 Avea subordonaţi?           1. Da    2. Nu             -9. NS 
Daca Da, notează numărul corespunzător; 
Dacă nu avea nici un subordonat notează  „0“   -9.NR 

|____| |____| 
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OCUPATIE RESPONDENT/RESPONDENTĂ 

 Deci, în prezent, statutul principal al dvs. este ... A. Persoana Intervievată in prezent (2012) B. Dar in 1989? 
S5_16 Statutul principal 

Salariaţi (inclusiv ucenic cu contract): 
 1 - salariat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată  
 2 – salariat cu contract de muncă pe perioadă determinată 
Lucrător pe cont propriu: 
 3 - patron (avea salariaţi) 
 4 - pe cont propriu în activităţi neagricole sau liber profesionist 
 5 - pe cont propriu în agricultură 
Lucrător familial neremunerat 
   6 – în activităţi neagricole (industrie sau servicii) 
   7 – în activităţi agricole 
Membru al unei cooperative agricole sau neagricole 
 8 – membru al unei cooperative agricole (inclusiv CAP) 
 9 – membru al unei cooperative neagricole 
Lucrător fără contract (zilier, lucrător sezonier sau „la negru”) 
 10 – lucrător fără contract 
Şomer 
 11 – şomer (înregistrat sau neînregistrat) 
Persoane inactive 
 12 - pensionar                                    15 - alte categorii 
 13 - persoană casnică  
   14 - student/elev   inactive 

|__|__| |__|__| 

 
DOAR PENTRU PERSOANELE OCUPATE (coduri 1-10 la intrebarea S5_16 – Statutul principal) 

  In prezent In 1989 

S5_17 Denumirea ocupaţiei principale 
Notaţi în clar meseria sau funcţia cu specialitatea efectiv exercitată (ex. 
Mecanic auto, referent); daca in 1989 respondentul era minor, copil, 
sau nu era nascut  treceti in clar NU E CAZUL 

 
 

 

S5_18 Scurtă descriere a ocupaţiei principale 
Scurtă descriere (ex. reparaţii auto, lucrări statistice); daca in 1989 
respondentul era minor, copil, sau nu era nascut  treceti in clar NU E 
CAZUL 

  

S5_19 Codul ocupaţiei principale (COR)                               -9. NR  
Vezi card/fişă cu instrucţiuni                                        - 6. NC (NU E CAZUL) 

|__|__| |__|__| 

S5_20 Codul sectorului de activitate (CAEN)                     -9. NR 
Vezi card/fişă cu instrucţiuni                                       - 6. NC (NU E CAZUL) 

|__|__| |__|__| 

S5_21 Forma de proprietate a unităţii  
1 - de stat                                                                                                  -9. NR 
2 - privată (inclusiv gospodărie ţărănească)                                         -6. NC 
3 - mixtă (de stat şi privată) 
4 – alta (cooperatistă, de interes naţional, non-profit etc.) 

|__|__| |__|__| 

 

  
S3_1 

Ultima scoala absolvita de... 
  0 - fără şcoală absolvită 
1 - primar (1- 4 clase) 
2 - gimnazial (5-8 clase) 
3 - profesional, de ucenici sau complementar 
4 - treapta I de liceu (clasele 9-10)  
5 - liceu (9-12 clase) 
6 - postliceal de specialitate sau tehnic de 

maiştri 
7 - universitar de scurtă durată / colegiu 
8 – universitar de lungă durată 
9 – master                                                  -9.NS   

10 – doctorat                                              -8. NR 
                                                                      -7. NC 

A. Respondent/ă 

  
 

|____| 
 

 

 

  

 

 B Tatăl 
 

C Mama 
 

 

|____| |____| 
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ACTUALUL LOC DE MUNCA  AL RESPONDENTULUI/RESPONDENTEI 

Atenţie! - Pentru persoanele care au mai multe locuri de muncă simultan, persoana este rugată să aleagă locul de muncă 
principal (de obicei, locul de muncă care ocupă cel mai mare număr de ore sau care aduce cel mai mare venit, dar 
persoana este liberă să aleagă). 
- Pentru persoanele în pensie/ şomaj care declară în prezent şi un loc de muncă (ex. zilier, lucrător „la negru” sau 
lucrător pe cont propriu în sectorul informal) asiguraţi-vă că locul de muncă la care se referă în tabelul de mai jos 
este tocmai cel înregistrat în ultima coloană din tabelul din secţiunea anterioară 
- Pentru persoanele în pensie/ şomaj/casnice  sau care care de-a lungul vieţii nu au avut nici un loc de muncă 
(casnice, studenţi) se încercuieşte codul -7 NC (Nu e cazul) 

 La locul dvs. de munca actual... Persoana  
intervievată 

NC NR 

S6_1 Activitatea principală este...? 

1 – permanentă    SALT la 32 – variază de-a lungul anului 
|____| -7 -9 

S6_2 Cum variază activitatea? 
1 – muncă cu ziua sau „când se găseşte” 
2 – muncă ocazională pe anumite perioade  
3 – muncă sezonieră 

|____| -7 -9 

S6_3 Consideraţi că programul dvs. obişnuit de lucru este ...? 
1 – normă întreagă2 – normă partială 

|____| -7 -9 

S6_4 Câte ore lucraţi într-o săptămână obişnuită? 
Atenţie! Nu includeţi  timpul de transport la şi de la locul de muncă. 
Includeţi orele suplimentare plătite sau neplătite. 
O persoană angajată cu normă întreagă de 8 ore/zi lucrează în total 40 
ore/saptămână 

|__|__| ore -7 -9 

S6_5 Câte persoane lucrează în unitatea în care vă desfăşuraţi activitatea   
Se include intervievatul. Se are în vedere întreaga unitate economică şi nu doar 
filiala în care lucrează intervievatul. 

 -7 -9 

 0 – lucrează singur(ă) 
1 – 2-4 persoane 
2 – 5-9 persoane 
3 – 10-19 persoane 
4 – 20-49 persoane 
5 – 50-99 persoane 

 
6 – 100-499 persoane 
7 – 500 persoane sau peste 

   
|__|__| -7 -9 

S6_6 Cine stabileşte sarcinile Dvs. ...? 
1 – le stabilesc singur 
2 – le stabilesc împreună cu colegii 
3 – sunt stabilite de superiori 

|____| -7 -9 

S6_7 Poziţia Dvs. la acest loc de muncă … 
0 –patron 
1 - lucrător pe cont propriu sau liber profesionist 
2– poziţie managerială de top (ex., director general, director executiv, etc.) 
3 – poziţie managerială de mijloc (ex., sef sectie, sef departament etc.) 
4 – supervizor (şef de echipă, divizie, laborator etc.) 
5 – angajat fără poziţie de conducere 

|____| -7 -9 

 

 V2. Aţi/au fost membru de partid 
PCR înainte de 1990? 

Dacă DA  V3. Aţi/au deţinut vreo funcţie de 
răspundere în PCR? 

 Da Nu NC NR Da Nu NC NŞ/NR 

V2a. Persoana intervievată 1 2 -7 -9 1 2 -7 -9 

V2b. Tatăl 1 2 -7 -9 1 2 -7 -9 

V2c. Mama 1 2 -7 -9 1 2 -7 -9 

 
VEN_1. Care a fost venitul dvs. net in luna precedenta? __________________ RON 

0.Nici un venit                            9999. NS/NR 

VEN_2. Care a fost venitul net al tuturor membrilor din gospodaria dvs. (inclusiv dvs) in luna precedenta? _______________RON 
0.Nici un venit                                 9999. NS/NR 

S47. Care este starea dvs. civilă? Căsătorit(ă), concubinaj, necăsătorit(ă), divorţat(ă) sau văduv(ă)?  
1. Căsătorit(ă) 3. Necăsătorit(ă)  5. Văduv(ă) 
2. Concubinaj 4. Divorţat(ă) 9.NR 
 



 

   

12 

 
S53. Care este numărul persoanelor adulte (peste 18 ani), în afară de dvs., care locuiesc în gospodărie? _________ 

 
VĂ MULŢUMIM! 

 
JUDEŢ: ______________________________________       LOCALITATE: _______________________________ 
 

DAY Ziua realizării interviului|__|__| 
 

 
OP.: Respondentul locuieşte într-o/un...  
1. Casă  
2. Apartament într-o clădire cu cel mult 5 apartamente  
3. Apartament într-o clădire (mai mult de 5 apartamente, max. 4 etaje)  
4. Apartament într-o clădire (mai mult de 4 etaje)  
5. Alt tip de locuinţă  
 
 
 
 


