
Unii dintre noi au anumite credinţe. 
Credeţi că, în viaţa de zi cu zi, este bine 
sau rău să ţinem seama de ele ?

BINE RĂU răspuns 
spontan

Foarte 
bine

Bine Rău Foarte 
rău

NŞ NR

PS1. Culoarea roşie ne fereşte de deochi. 4 3 2 1 -8 -9

PS2. Numărul 13 poartă ghinion. 4 3 2 1 -8 -9

PS3. Dacă te mănâncă palma stângă, vei primi bani. 4 3 2 1 -8 -9

PS4. Cine n-are noroc în dragoste are noroc la cărţi. 4 3 2 1 -8 -9

PS5. Dacă o pisică neagră îţi taie calea aduce ghinion. 4 3 2 1 -8 -9

În ce măsură credeţi că... Foarte 
mult

Mult Puţin Deloc NŞ NR

PS6. Zodia în care suntem născuţi ne influenţează 
firea şi personalitatea.

4 3 2 1 -8 -9

PS7. Civilizaţia omenească a fost creată de o 
civilizaţie extraterestră.

4 3 2 1 -8 -9

PS8. Cutremurele pot fi prezise precis cu cel puţin o 
lună de zile înainte de apariţie.

4 3 2 1 -8 -9

PS9. Unele numere sunt deosebit de norocoase 
pentru anumiţi oameni.

4 3 2 1 -8 -9

Vă rugăm să ne spuneţi ce vă sugerează cuvântul ”Ştiinţă”. Marcaţi cu X o 
căsuţă mai spre stânga sau mai spre dreapta în funcţie de cum vi se pare:

1 2 3 4 5 6 7

DS1 Plăcut Neplăcut

DS2 Rapid Lent

DS3 Slab Puternic

DS4 Folositor Nefolositor

DS5 Pasiv Activ

DS6 Mare Mic

DS7 Important Neimportant

DS8 Agresiv Blând

DS9 Apatic Energic

DS10 Rău Bun
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ

 COD
 Chestionar: ........................

CHESTIONAR

Bună dimineaţa / bună ziua / bună seara, mă numesc ......................................... şi sunt student(ă) 
la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.  În această perioadă, 
facultatea noastră urmăreşte să cunoască opiniile unor persoane, referitoare la diferite aspecte ale 
vieţii de astăzi. Pentru a discuta aceste aspecte, mă adresez dumneavoastră ţinând să menţionez 
că, deşi aţi fost ales la întâmplare, opiniile dumneavoastră sunt foarte importante. Dacă sunteţi de 
acord să ne răspundeţi la câteva întrebări, sperăm să nu vă răpim mai mult de o jumătate de oră.

          Vă mulţumesc!



Vă voi citi în continuare câteva afirmaţii despre ştiinţă, tehnologie şi mediul 
înconjurător. Pentru fiecare dintre afirmaţii vă rog să-mi spuneţi dacă sunteţi 
de acord sau nu cu ele.

Acord Dezacord NŞ NR

  AT1. Datorită progresului ştiinţific şi tehnologic, resursele 
naturale ale Pământului vor fi inepuizabile. 1 2 -8 -9

  AT2. Ştiinţa şi tehnologia pot rezolva orice problemă 1 2 -8 -9

  AT3. Ştiinţa şi tehnica vor ajuta la eliminarea sărăciei şi a 
foametei peste tot în lume. 1 2 -8 -9

  AT4. Datorită cunoaşterii lor, oamenii de ştiinţă au o 
putere care îi face periculoşi.

1 2 -8 -9

  AT5. Ştiinţa face ca modul nostru de viaţă să se schimbe 
prea repede. 1 2 -8 -9

  AT6. Ştiinţa este dăunătoare pentru natură şi mediul 
înconjurător.

1 2 -8 -9

  AT7. Punerea în aplicare a ştiinţei şi a noilor tehnologii va 
face munca mult mai interesantă. 1 2 -8 -9

  AT8. Cercetarea ştiinţifică fundamentală este esenţială 
pentru dezvoltarea de noi tehnologii.

1 2 -8 -9

  AT9. Chiar dacă nu aduce beneficii imediate, cercetarea 
ştiinţifică care completează nivelul de cunoaştere 
este necesară şi ar trebui susţinută de guvern.

1 2 -8 -9

AT10. Ştiinţa şi tehnica joacă un rol important în 
dezvoltarea industrială.

1 2 -8 -9

AT11. Economia noastră poate deveni mai competitivă doar 
prin punerea în aplicare a celor mai avansate 
tehnologii.

1 2 -8 -9

AT12. În viaţa mea de zi cu zi, nu este important să ştiu 
ceva despre ştiinţă.

1 2 -8 -9

AT13. Multe dintre produsele de înaltă tehnologie sunt doar 
nişte ”jucării”. 1 2 -8 -9

AT14. Cercetarea ştiinţifică nu face produsele industriale 
mai ieftine.

1 2 -8 -9

EXP. Închipuiţi-vă că un om de ştiinţă vrea să ştie dacă un anumit medicament 
este eficient împotriva unei boli pentru care nu există nici un tratament. Care 
credeţi că este abordarea corectă din punct de vedere ştiinţific pentru a testa 
eficienţa  medicamentului?
(UN SINGUR RĂSPUNS)

1. Verifică medicamentul pe 1000 de oameni care suferă de respectiva boală 
şi vede câţi dau semne de vindecare.

-8. NŞ

2. Din cei 1000 de pacienţi care suferă de boală, la jumătate le dă 
medicamentul şi la jumătate nu, apoi compară rezultatele dintre cele 
două grupuri.

-9. NR

3. Din cei 1000 de pacienţi, la jumătate le dă medicamentul şi la jumătate li 
se dă o substanţă oarecare, fără nici un efect, apoi compară rezultatele 
dintre cele două grupuri.
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Pentru fiecare dintre următoarele afirmaţii, vă rog să-mi spuneţi dacă le   
consideraţi adevărate sau false.

Adevărat Fals NŞ NR

    CS1. Centrul Pământului este foarte fierbinte. 1 0 -8 -9

    CS2. Oxigenul pe care îl respirăm provine de la plante. 1 0 -8 -9

    CS3. Laptele radioactiv devine sigur pentru consum prin 
fierberea sa.

1 0 -8 -9

    CS4. Electronii sunt mai mici decât atomii. 1 0 -8 -9

    CS5. Continentele pe care trăim se mişcă de milioane de 
ani şi vor continua să se mişte şi în viitor.

1 0 -8 -9

    CS6. Genele tatălui sunt cele care determină dacă copilul 
va fi o fată sau un băiat. 1 0 -8 -9

    CS7. Primele fiinţe umane au trăit în aceeaşi perioadă cu 
dinozaurii.

1 0 -8 -9

    CS8. Antibioticele distrug atât viruşii cât şi bacteriile. 1 0 -8 -9

    CS9. Laserele funcţionează prin concentrarea undelor 
sonore.

1 0 -8 -9

  CS10. Toată radioactivitatea provine din activităţi umane. 1 0 -8 -9

  CS11. Fiinţele umane, aşa cum le ştim noi azi, au evoluat 
din specii străvechi de animale.

1 0 -8 -9

  CS12. Soarele se învârte în jurul Pământului. 1 0 -8 -9

  CS13. Pământului îi trebuie o lună să înconjoare soarele. 1 0 -8 -9

Să presupunem că doctorii spun unui cuplu că structura lor genetică arată că 
au o şansă din patru să aibă un copil cu o boală ereditară (moştenită).
Aceasta înseamnă că…?

Adevărat Fals NŞ NR

  CS14. Dacă vor avea trei copii, nici unul dintre aceştia nu 
va avea respectiva boală.

1 0 -8 -9

  CS15. Dacă primul lor copil are acea boală, următorii trei 
copii nu o vor avea. 1 0 -8 -9

  CS16. Fiecare dintre copiii acestui cuplu are acelaşi risc de 
a avea acea boală

1 0 -8 -9

  CS17. Dacă primii trei copii nu au această boală, cel de-al 
patrulea o va avea. 1 0 -8 -9

Vă prezint în continuare câteva propoziţii cu conţinut medical. Pentru fiecare 
dintre ele, vă rog să-mi spuneţi dacă este adevărată sau falsă.

Adevărat Fals NŞ NR

 CM1. Dacă bem apă după o persoană infectată cu HIV/SIDA 
este foarte probabil să ne infectăm şi noi.

1 0 -8 -9

 CM2. Pentru a fi eficient, vaccinul antigripal trebuie repetat 
în fiecare an. 1 0 -8 -9

 CM3. Expunerea la soare puternic (la plajă) creşte riscul 
cancerului de piele.

1 0 -8 -9

 CM4. Tuberculoza este o boală contagioasă. 1 0 -8 -9

 CM5. Persoanele bolnave de diabet zaharat trebuie să 
mănânce multe dulciuri.

1 0 -8 -9
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În continuare va voi arata niste imagini cu corpul uman. Puteti sa ne spuneti…

CM6. Unde se afla rinichii, în corp?

NS NR
1 2 3 4 -8 -9

CM7. Unde se afla inima, în corp?

NS NR
1 2 3 4 -8 -9

CM8. Unde se afla pancreasul, în corp?

NS NR
1 2 3 4 -8 -9



Pentru fiecare dintre următoarele afirmaţii, vă rog să-mi spuneţi dacă este 
adevărată sau falsă.

Adevărat Fals NŞ NR

   CM9. Gripa porcină este produsă de acelaşi virus ca gripa 
aviară.

1 0 -8 -9

 CM10. Gripa porcină nu se transmite de la om la om. 1 0 -8 -9

 CM11. Spălatul pe mâini cu apă şi săpun previne gripa 
porcină. 1 0 -8 -9

 CM12. Gripa porcină se transmite mâncând carne de porc 1 0 -8 -9

 CM13. Fumatul creşte riscul cancerului la plămâni 1 0 -8 -9

 CM14. Femeile gravide au voie să fumeze în primul 
trimestru de sarcină. 1 0 -8 -9

 CM15. Oamenii care au fumat până la vârste înaintate ne 
arată că fumatul nu dăunează sănătăţii

1 0 -8 -9

 CM16. Nu există concluzii ştiinţifice clare privind efectele 
fumatului. 1 0 -8 -9

 CM17. Fumatul pasiv nu dăunează sănătăţii. 1 0 -8 -9

 CM18. Fumatul cu moderaţie nu dăunează sănătăţii. 1 0 -8 -9

Ce fel de loc de muncă este mai potrivit pentru un tânăr în ziua de azi?

Un loc de muncă... NŞ NR

IN1.
În care faci acelaşi lucru în 
fiecare lună

1 sau 2 În care faci lucruri diferite de la o 
lună la alta

-8 -9

IN2.
În care trebuie să înveţi mereu 
lucruri noi

1 sau 2 În care foloseşti numai ce ai învăţat 
la şcoală

-8 -9

IN3.
În care deciziile importante le 
ia superiorul (şeful)

1 sau 2 În care trebuie să iei singur decizii 
importante

-8 -9

Credeţi că, pentru a avea succes în viaţă, este mai important…
NŞ NR

IN4. Să ai noroc 1 sau 2 Să ai multă şcoală -8 -9

IN5. Să fii susţinut de părinţi 1 sau 2 Să ai multă şcoală -8 -9

Cu care dintre următoarele afirmaţii sunteţi mai degrabă de acord?
NŞ NR

IN6.
Şcoala vieţii e mai bună decât 
orice şcoală

1 sau 2 Cei care învaţă bine de mici vor 
avea succes în viaţă

-8 -9

IN7. Ai carte, ai parte 1 sau 2 Ai relaţii, ajungi departe -8 -9

IN8.
Oamenii prea şcoliţi sunt cu 
capul în nori

1 sau 2 Oamenii şcoliţi se descurcă în viaţă -8 -9

Cât de frecvent… Săptămânal 
sau mai des

Lunar De câteva 
ori pe an

Niciodată NŞ NR

IT1. Trimiteţi mesaje prin e-mail 4 3 2 1 -8 -9

IT2. Căutaţi informaţii pe Internet 4 3 2 1 -8 -9

IT3. Faceţi cumpărături prin Internet 4 3 2 1 -8 -9

IT4. Jucaţi jocuri pe calculator 4 3 2 1 -8 -9

IT5. Trimiteţi mesaje SMS 4 3 2 1 -8 -9

IT6. Instalaţi programe pe calculator 4 3 2 1 -8 -9

IT7. Folosiţi meniul telefonului mobil 4 3 2 1 -8 -9
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Cât de frecvent… Săptămânal 
sau mai des Lunar

De câteva 
ori pe an Niciodată NŞ NR

IT8. Citiţi bloguri 4 3 2 1 -8 -9

Dumneavoastră credeţi sau nu în...

Da Nu NŞ NR

REL1. Dumnezeu 1 0 -8 -9

REL2. Iad 1 0 -8 -9

REL3. Rai 1 0 -8 -9

REL4. Păcat 1 0 -8 -9

REL5. Viaţa de apoi 1 0 -8 -9

REL6. Puterea rugăciunii 1 0 -8 -9

REL7. Ce este biserica, în primul rând, pentru dumneavoastră?
(UN SINGUR RĂSPUNS)

1. Locul unde au loc slujbe religioase 4. Corpul mistic al lui Isus -8. NŞ

2. Preoţii, călugării şi maicile 5. Ierusalimul ceresc -9. NR

3. Noi toţi care suntem botezaţi

REL8. În ce măsură sunteţi de acord cu afirmaţia că ”Dumnezeu a creat toate 
fiinţele aşa cum sunt ele astăzi”?

În foarte mare 
măsură În mare măsură În mică măsură

În foarte mică 
măsură NŞ NR

4 3 2 1 -8 -9

REL9. De câte ori participaţi la slujbe religioase, altele decât cele legate de 
nuntă sau înmormântare:
(UN SINGUR RĂSPUNS)

1. De câteva ori pe săptămână 4. O dată pe an  

2. O dată pe săptămână 5. Extrem de rar -8. NŞ

3. O dată pe lună 6. Niciodată -9. NR

REL10. Cât de des vă rugaţi în afara serviciilor religioase?
(UN SINGUR RĂSPUNS)

1. De câteva ori pe săptămână 4. O dată pe an

2. O dată pe săptămână 5. Extrem de rar -8. NŞ

3. O dată pe lună 6. Niciodată -9. NR

Părerile oamenilor despre reuşita în viaţă sunt deseori diferite. Cam câţi dintre 
oamenii din România credeţi că sunt de părere că…

Foarte 
mulţi

Mulţi Puţini Foarte 
puţini

NŞ NR

CL1. Pentru a reuşi în ziua de azi trebuie să faci o 
facultate

4 3 2 1 -8 -9

CL2. Cei care au reuşit în viaţă s-au bazat pe relaţii 4 3 2 1 -8 -9

CL3. Pentru a ţine pasul cu vremurile trebuie să 
înveţi toată viaţa 4 3 2 1 -8 -9
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Dacă vă gândiţi la ce cred oamenii despre ştiinţă, cam câţi dintre oamenii din 
România sunt de părere că…

Foarte 
mulţi Mulţi Puţini

Foarte 
puţini NŞ NR

CL4. Ştiinţa ne face viaţa mai uşoară 4 3 2 1 -8 -9

CL5. Ştiinţa e inutilă în viaţa de zi cu zi 4 3 2 1 -8 -9

CL6. Datorită aplicaţiilor ştiinţei lumea se schimbă 
prea repede

4 3 2 1 -8 -9

Dar cam câţi dintre oamenii din România...

Foarte 
mulţi Mulţi Puţini

Foarte 
puţini NŞ NR

  CL7. Cred în Dumnezeu 4 3 2 1 -8 -9

  CL8. Cred în Rai 4 3 2 1 -8 -9

  CL9. Cred în Iad 4 3 2 1 -8 -9
CL10. Iau hotărâri în funcţie de horoscop 4 3 2 1 -8 -9

EXT1. Consideraţi că cercetătorii români îşi fac treaba…

Foarte bine Bine Slab Foarte slab NŞ NR

4 3 2 1 -8 -9

EXT2. Dumneavoastră personal, ce aşteptaţi de la cercetătorii români?
(MAXIM TREI RĂSPUNSURI)

1. Să apere sănătatea oamenilor 5. Să contribuie la îmbunătăţirea calităţii alimentelor

2. Să protejeze mediul înconjurător 6. Să contribuie la dezvoltarea economică a României

3. Să dezvolte mijloacele de comunicare 7. Nimic în special

4. Să contribuie la siguranţa naţională a României 8. Altceva. -8. NŞ

Ce anume?......................................... -9. NR

Cât de mult pot următorii oameni să influenţeze deciziile oamenilor de ştiinţă?

Foarte 
mult Mult Puţin

Foarte 
puţin NŞ NR

EXT3. Oamenii de afaceri 4 3 2 1 -8 -9

EXT4. Oamenii politici 4 3 2 1 -8 -9

EXT5. Jurnaliştii 4 3 2 1 -8 -9

EXT6. Oamenii ca dumneavoastră 4 3 2 1 -8 -9

Vă rugăm să ne spuneţi în ce măsură sunteţi sau nu de acord cu următoarele 
afirmaţii:

Acord 
total

Mai degrabă 
de acord

Mai degrabă 
dezacord

Dezacord 
total

NŞ NR

  EXT7. Oamenii  trăiesc mai bine astăzi 
decât cu o generaţie în urmă

4 3 2 1 -8 -9

  EXT8. Generaţia următoare va trăi mai rău 
decât se trăieşte azi

4 3 2 1 -8 -9

  EXT9. Ştiinţa şi tehnologia au îmbunătăţit 
viaţa oamenilor din generaţia dvs.

4 3 2 1 -8 -9

EXT10. Ştiinţa şi tehnologia vor înrăutăţi 
viaţa pentru generaţiile următoare

4 3 2 1 -8 -9

EXT11. Credeţi că lumea este condusă...
(UN SINGUR RĂSPUNS)

 1. De oamenii politici 3. De oameni din umbră, pe care nu îi știm, dar îi simțim cumva -8. NŞ

 2. De oamenii de afaceri 4. De altcineva.
De cine? .................................................................................

-9. NR
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EXT12. Cine are cea mai mare autoritate în localitatea dvs.?

EXT13. Credeţi că succesul în afaceri se obţine prin...
      (MAXIM DOUĂ RĂSPUNSURI)

1. Muncă 5. Credinţă  9. Inteligenţă

2. Relaţii 6. Acţiuni necinstite -8. NŞ

3. Corupţie 7. Cunoaştere ştiinţifică -9. NR

4. Planificare 8. Noroc

O să vă citesc acum o listă de afirmaţii şi o să vă rog să îmi spuneţi în ce 
măsură sunteţi sau nu de acord cu ele …?

Acord 
total

Mai degrabă 
de acord

Mai degrabă 
dezacord

Dezacord 
total

NŞ NR

SR1. Uneori ceea ce spune Biserica este 
greşit 4 3 2 1 -8 -9

SR2. Ne bazăm viaţa prea mult pe ştiinţă şi 
nu destul pe credinţă 4 3 2 1 -8 -9

SR3. Religia ar trebui să se adapteze la 
cerinţele vieţii actuale 4 3 2 1 -8 -9

SR4. Există miracole, fenomene ce nu pot fi 
explicate de ştiinţă 4 3 2 1 -8 -9

SR5. Există oameni posedaţi de diavol 4 3 2 1 -8 -9

SR6. Ştiinţa greşeşte când contrazice 
scrierile sfinte 4 3 2 1 -8 -9

ED1. La ce vârstă aţi absolvit ultima şcoală? ..........
(DACĂ ÎNCĂ MAI STUDIAZĂ, TRECE CODUL 00)

ED2. Care este nivelul dvs. de educaţie școlară?

1. Fără şcoală  6. Liceu absolvit

2. Şcoală primară  7. Şcoală postliceală/tehnică, de maiştri

3. Şcoală gimnazială (7-8 clase)  8. Studii superioare

4. Prima treaptă de liceu/10 clase/liceu neterminat -8. NŞ

5. Şcoală profesională/de ucenici/de meserii -9. NR

Dar care este cel mai înalt nivel de educaţie școlară atins de...?
(UTILIZAŢI CODURILE DE LA ED2)

ED3. Mama dumneavoastră  -8. NŞ ED4. Tatăl dumneavoastră  -8. NŞ

 -9. NR  -9. NR

NUMAI PENTRU CEI CARE AU TERMINAT ŞCOALA GENERALĂ, DAR NU ŞI LICEUL
(CODURILE 3, 4 ŞI 5 DE LA ED2)

ED5_SG. În ce măsură familia v-a încurajat să aveţi rezultate şcolare bune în 
timpul şcolii generale?

1. M-au încurajat foarte mult 3. Nu prea m-au sprijinit -8. NŞ

2. M-au încurajat într-o oarecare măsură 4. Nu m-au sprijit aproape deloc -9. NR

ED6_SG. Aţi fost vreodată premiant în timpul şcolii (aţi primit vreun premiu sau 
menţiune la sfârşit de an)?

1. Da, de mai multe ori 3. Nu, niciodată -8. NŞ

2. Da, o dată  -9. NR
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NUMAI PENTRU CEI CARE AU TERMINAT CEL PUŢIN LICEUL
(CODURILE 6, 7 ŞI 8 DE LA ED2)

ED5_L. În ce măsură familia v-a încurajat să aveţi rezultate şcolare bune în 
timpul liceului?

1. M-au încurajat foarte mult 3. Nu prea m-au sprijinit -8. NŞ

2. M-au încurajat într-o oarecare măsură 4. Nu m-au sprijinit aproape deloc -9. NR

ED6_L. Aţi fost vreodată premiant în timpul liceului (aţi primit vreun premiu 
sau menţiune la sfârşit de an)?

1. Da, de mai multe ori 3. Nu, niciodată -8. NŞ

2. Da, o dată  -9. NR

ED7_L. Ce profil de studiu aţi urmat în clasa a 12-a?

1. Real 3. Tehnologic -8. NŞ

2. Uman 4. Altceva....................................................... -9. NR

ED8_L. În ce localitate aţi terminat liceul?

ED9_L. În ce judeţ aţi terminat liceul?

PENTRU RESPONDENŢII CARE AU TERMINAT CEL PUŢIN GIMNAZIU
(FĂRĂ CODURILE 1 ŞI 2 DE LA ED2)

ED10. În ce localitate aţi terminat gimnaziul?

ED11. În ce judeţ aţi terminat gimnaziul?

PENTRU TOŢI RESPONDENŢII

SD1. În copilărie aţi fost crescut/ă în spirit religios?

1. Da 0. Nu -8. NŞ -9. NR

SD2. Aţi fost vreodată spitalizat pentru o perioadă mai lungă de o săptămână, 
ca adult (după 18 ani)?

1. Da 0. Nu -8. NŞ -9. NR

SD3. Dacă vă gândiţi la sănătatea dvs., aţi spune că este…

Foarte bună Bună Proastă Foarte proastă NŞ NR

4 3 2 1 -8 -9

SD4. În câte localităţi aţi stat mai mult de 6 luni?

SD5. Vârsta dumneavoastră, în ani împliniţi.

SD6.  Sex  1. Feminin 2. Masculin

SD7. Care este religia dumneavoastră?

1. Ortodoxă 5. Iudaică   9. Ateu

2. Greco-catolică 6. Romano-catolică 10. Agnostic
3. Protestantă (calvină, evanghelică, 

luterană, reformată)
7. Neoprotestantă (penticostal, adventist, 

baptist, etc.)
 -8. NŞ

4. Musulmană 8. Fără religie  -9. NR
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SD8. Care este etnia/naţionalitatea dumneavoastră?

1. Română 4. Germană -8. NŞ

2. Maghiară 5. Alta. -9. NR

3. Rrom/Ţigan Care?..............................................

În gospodăria dvs. există în stare de funcţionare…
Da  Nu NŞ NR

  SD9. Telefon fix 1 0 -8 -9

SD10. Telefon mobil (personal sau de la firmă) 1 0 -8 -9

SD11. Autoturism (personal sau de la firmă) 1 0 -8 -9

SD12. Maşină de spălat automată 1 0 -8 -9

SD13. Frigider 1 0 -8 -9

SD14. Televizor color 1 0 -8 -9

SD15. Cuptor cu microunde 1 0 -8 -9

SD16. Calculator (PC) 1 0 -8 -9

SD17. Conexiune la Internet 1 0 -8 -9

SD18. Cum apreciaţi veniturile actuale ale gospodăriei dumneavoastră?

 1. Nu ne ajung nici pentru strictul necesar

 2. Ne ajung numai pentru strictul necesar

 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

-8. NŞ

-9. NR

SD19. În prezent sunteţi:

1. Căsătorit(ă) cu acte 4. Căsătorit(ă) cu acte dar separat(ă)  7. Altă situaţie

2. Căsătorit(ă) fără acte/concubinaj 5. Necăsătorit(ă) -8. NŞ

3. Divorţat(ă) 6. Văduv(ă) -9. NR

SD20. Aţi spune că locuiţi...

1. Într-o zonă rurală, sat, comună 3. Într-un oraş mare -8. NŞ

2. Într-un oraş mic sau mediu -9. NR

SD21. În prezent dețineți vreo funcție de conducere?

1. În sectorul public 3. Nu deține nici o funcție de conducere -8. NŞ

2. În sectorul privat -9. NR

SD21A. Care este aceea?...........................................................

SD22. Câte persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 40 de ani locuiesc cu dvs. în 
gospodărie?
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SD23A. Care este ocupaţia dvs. actuală?

SD23B.

Aţi desfăşurat muncă plătită în trecut? Care a fost ultima dvs. ocupaţie?

OCUPAŢIE
SD23A
actuală

SD23B
trecută

NU LUCREAZĂ

Responsabil(ă) cu treburile casei, efectuează cumpărăturile zilnice sau fără 
nici un fel de ocupaţie curentă, fără loc de muncă

1

Student(ă) / Elev(ă) 2

Şomer sau temporar fără loc de muncă 3

Pensionat(ă) sau în incapacitate de muncă pe caz de boală 4

ACTIVITATE PE CONT PROPRIU

Fermier, agricultor 5 5
Pescar 6 6

Profesiuni liberare (avocat, medic, contabil, arhitect, etc.) 7 7

Proprietar de magazin, meseriaş, altă persoană care lucrează pe cont propriu 8 8

Deţinător al unei afaceri, proprietar (unic sau asociat) al unei companii 9 9

ANGAJAT

Specialişti angajaţi (medic, avocat, contabil, arhitect, etc.) 10 10

Manager general sau o persoană care ocupă o funcţie de conducere în vârf 
(Director executiv, Director general, alt director)

11 11

Persoană ocupând funcţie de conducere la nivel mediu şi inferior
(şef de departament, şef de birou, profesor, învăţător, tehnician) 12 12

Angajat lucrând în special în birou 13 13

Angajat lucrând în special în teren (agent de vânzări, şofer, etc.) 14 14

Angajat lucrând în domeniul serviciilor dar nu la birou
(spital, alimentaţie publică, poliţie, pompieri, etc.)

15 15

Supraveghetor 16 16

Muncitor calificat 17 17

Muncitor necalificat 18 18

NICIODATĂ NU A PRESTAT VREO MUNCĂ PLĂTITĂ 19

Nu ştiu -8 -8
Non-răspuns -9 -9

SD24. Aţi fumat vreodată?

1. Nu am fumat niciodată. 3. Ocazional -8. NŞ

2. Am fumat dar nu mai fumez. 4. Fumez regulat -9. NR

SD25. Cât de des fumaţi?

1. Zilnic 2. Săptămânal 3. Mai rar -9. NR

SD26. Aproximativ câte ţigări pe zi?

SD27. Din punctul dumneavoastră de vedere, pe care persoană aţi aprecia-o 
mai mult?

Cu o cultură umanistă mai 
bogată 1 2 3 4 5

Cu o cultură ştiinţifică şi
tehnică mai bogată
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Atunci când dumneavoastră spuneți despre cineva ca este o persoană bine 
educată, cât de importante sunt următoarele:

Foarte 
important

Important Puţin 
important

Deloc
important

NŞ NR

SD28. Să aibă multe cunoștințe de cultură 
generală (din literatură, istorie, etc.)

4 3 2 1 -8 -9

SD29. Să aibă  multe cunoștințe din știință şi 
tehnică

4 3 2 1 -8 -9

SD30. Să aibă cunoștințe şi priceperi artistice 
(muzică, teatru, pictură etc.)

4 3 2 1 -8 -9

SD31. Să știe unde să caute informațiile de 
care are nevoie la un moment dat

4 3 2 1 -8 -9

SD32. Să fie la curent cu toate noutățile din 
cultură şi știință

4 3 2 1 -8 -9

SD33. Să înveţe tot timpul 4 3 2 1 -8 -9

SD34. Să se uite cât mai mult la televizor 4 3 2 1 -8 -9

SD35. Să citească zilnic ziare şi reviste 4 3 2 1 -8 -9

SD36. Să utilizeze cât mai des calculatorul 4 3 2 1 -8 -9

SD37. Să caute informații pe Internet 4 3 2 1 -8 -9

SFÂRŞIT DE CHESTIONAR
DOAR PENTRU OPERATORUL DE INTERVIU

JUDEŢ _______________________________________ COD JUDEŢ |__|__|

LOCALITATE_____________________________________________________ (nume oraş / comună)

Regiune_________________________________________

SIRSUP |__|__|__|__|__|__|__|        SIRINF |__|__|__|__|__|__|__|

OP1. TIP LOCALITATE

1. Oraş mare, peste 200.000 locuitori 4. Oraş foarte mic, sub 30.000 locuitori

2. Oraş mare, 100-200.000 locuitori 5. Sat centru comună

3. Oraş mic, 30-100.000 locuitori 6. Sat

OP2. Distanţa până la cel mai apropiat oraş ........... km.

OP3. Dumul din faţa casei este: 
1. Asfaltat 2. Pietruit 3. De pământ

În ce măsură... Foarte 
mult Mult Puţin

Foarte 
puţin NŞ NR

OP4. Respondentul a fost interesat de chestionar 4 3 2 1 -8 -9

OP5. Întrebările de tip test i-au produs disconfort 4 3 2 1 -8 -9

OP6. Respondentul a înţeles întrebările despre ştiinţă 4 3 2 1 -8 -9

OP7. Respondentul a încercat să răspundă astfel încât 
să facă o impresie bună

4 3 2 1 -8 -9

OP8. Durata interviului, în minute............

OP9. Ziua realizării interviului....................................

OP10. Nume operator.....................................................

CODOP..............................................
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