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CHESTIONAR BAROMETRU DE GEN 2018 

 
Bună dimineaţa/ziua/seara! Mă numesc […] şi lucrez la IMAS, o companie de cercetare a pieţei.  
 
Vă rog să-mi acordaţi câteva minute pentru a răspunde unui chestionar despre modul în care oamenii îşi 
organizează viaţa de zi cu zi. Toate răspunsurile dumneavoastră sunt confidenţiale. 
 
Pentru respectarea drepturilor dumneavoastră prevăzute în Regulamentul European 679/2016 privind protecţia şi 
prelucrarea datelor cu caracter personal avem nevoie de acordul dumneavoastră de participare. 
 
Având în vedere că în cadrul acestui studiu se prelucrează şi date cu caracter personal, sunteţi de acord să 
răspundeţi la chestionar? 

Da 1 => Continuaţi 
Nu 2 => STOP INTERVIU 

 
A1. În general, credeţi că în ţara noastră lucrurile se 
îndreaptă într-o direcţie bună sau într-o direcţie 
greşită? 

În direcţie bună 1 
În direcţie greşită 2 

Nu ştiu (Nu citiţi) 8 
Nu răspund (Nu citiţi) 9 

 
SAT1. Luând în considerare toate aspectele vieţii 
dvs. aţi spune că sunteţi…? 

Foarte fericit(ă) 1 
Destul de fericit(ă) 2 
Nu prea fericit(ă) 3 
Foarte nefericit(ă) 4 

Nu ştiu (Nu citiţi) 8 
Nu răspund (Nu citiţi) 9 

 
SAT2. Cât de mulţumit(ă) 
sunteţi de ...? 
Un singur răspuns pe linie. 
Rotiți itemii. Arătaţi Lista 1. 

Foarte 
mulţumit

(ă) 

Destul 
de 

mulţumit
(ă) 

Nu prea 
mulţumit

(ă) 

Deloc 
mulţumit

(ă) 

Nu e 
cazul (Nu 

citiţi) 
Nu ştiu 

(Nu citiţi) 
Nu 

răspund 
(Nu citiţi) 

a. sănătatea dvs. 1 2 3 4  8 9 
b. serviciul pe care îl aveţi 1 2 3 4 7 8 9 
c. aspectul dvs. fizic 1 2 3 4  8 9 
d. situația materială a 
familiei dvs.  1 2 3 4  8 9 

e. viaţa de familie 1 2 3 4  8 9 
 
VOTSEX. Dumneavoastră aţi alege un bărbat sau 
ați alege o femeie pentru funcţia de ... 
Un singur răspuns pe linie. Rotiți itemii. 

Bărbat Femeie 
Nu 

contează 
sexul 

Nu știu/ Nu 
răspund 
(Nu citiţi) 

a. ...preşedinte al Comitetului de părinţi la şcoală 1 2 3 9 
b. ...director de şcoală 1 2 3 9 
c. ...membru în Consiliul Local / Judeţean 1 2 3 9 
d. ...preşedinte al Consiliului Local/ Județean 1 2 3 9 
e. ...primar 1 2 3 9 
f. ...deputat sau senator 1 2 3 9 
g. ...ministru 1 2 3 9 
h. ...preşedinte al ţării 1 2 3 9 



IMAS 2 
 

VAL1. După părerea dumneavoastră, în general:  
Un singur răspuns pe linie. Rotiți itemii. Da Nu Depinde 

(Nu citiţi) 
Nu știu/ Nu 

răspund 
(Nu citiţi) 

a. Femeia trebuie să-şi urmeze bărbatul 1 2 3 9 
b. Bărbaţii pot creşte copii la fel de bine ca şi femeile 1 2 3 9 
c. Femeia este stăpâna casei 1 2 3 9 
d. Bărbatul este capul familiei 1 2 3 9 
e. Oamenii care vor să facă copii ar trebui să se 
căsătorească 1 2 3 9 

f. Este mai bine să rămâi într-o căsătorie nereușită 
decât să nu te căsătorești deloc 1 2 3 9 

 
COND1. În general sunteţi de părere că ... 
Un singur răspuns pe linie. Rotiți itemii. Da Nu 

NS/NR 
(Nu 
citiţi) 

a. Este mai mult datoria femeilor decât a bărbaţilor să se ocupe de treburile casei 1 2 9 
b. Este mai mult datoria bărbaţilor decât a femeilor să aducă bani în casă 1 2 9 
 
LEAD1. Vom vorbi în continuare despre participarea femeilor şi bărbaţilor la 
conducerea statului, a localităţilor, a instituţiilor publice şi a marilor firme. 
Sunteți sau nu de acord cu următoarele afirmații:  
Un singur răspuns pe linie. Rotiți itemii. 

Da Nu 
NS/NR 

(Nu 
citiţi) 

a. Bărbaţii sunt mai capabili să conducă decât femeile  1 2 9 
b. Femeile sunt mai puţin unite decât bărbaţii 1 2 9 
c. Femeile nu au încredere în forţele lor 1 2 9 
d. Femeile sunt prea ocupate cu treburile gospodăreşti şi nu mai au timp pentru 
posturi de conducere 1 2 9 

e. Femeilor le este frică de mari responsabilităţi 1 2 9 
f. Femeile nu vor să se implice în politică pentru că ele cred că politica e un 
domeniu corupt. 1 2 9 

 
DOMEC. După părerea dvs. [Operator: citiți 
fiecare domeniu în parte] ar trebui să lucreze ... 
Un singur răspuns pe linie. Rotiți itemii.  
Arătaţi Lista 2. 

Mai ales 
bărbaţii 

Mai ales 
femeile 

Nu 
contează 

(bărbaţi sau 
femei) 

Nu știu/ Nu 
răspund (Nu 

citiţi) 

a. în agricultură 1 2 3 9 
b. în industria extractivă și metalurgie 1 2 3 9 
c. în armată 1 2 3 9 
d. în industria textilă 1 2 3 9 
e. în construcții 1 2 3 9 
f. în IT (informatică, programare, calculatoare) 1 2 3 9 
g. în învățământ 1 2 3 9 
h. în sănătate 1 2 3 9 
i. în administrație publică 1 2 3 9 
j. în alimentație publică, turism, comerț 1 2 3 9 
k. în bănci 1 2 3 9 
l. în justiție 1 2 3 9 
 
MO2. În ultimii 20 de ani ați locuit vreodată în străinatate mai mult de 
trei luni de zile? 

Da 1 
Nu 2 

 
MO4. Este cineva din gospodărie 
plecat la muncă în străinatate? 

Da 1 => Continuaţi 
Nu 2 => Treceţi la COPII2 

 
  



IMAS 3 
 
MO5. Cine este plecat(ă)? 
Citiți variantele de răspuns. 
Răspuns multiplu. 

a. Tata 1 
b. Mama 1 
c. Fiul 1 
d. Fiica 1 
e. Soțul/ partenerul 1 
f. Soția/ partenera 1 
g. Altcineva. 

Cine?_____________________ 1 

h. Nu ştiu/ Nu răspuns (Nu citiţi) 1 
 
COPII2. Cine ar trebui să se ocupe într-o 
familie de creşterea copiilor?  
Nu citiţi variantele de răspuns. 

Ambii părinţi 1 
Mai ales mama 2 
Mai ales tatăl 3 
Altcineva.  
Cine?_______________________________ 4 

Nu știu/ Nu răspund (Nu citiţi) 9 
 

DEZ. Pentru ce părinte este mai greu: 
Un singur răspuns pe linie. Rotiți itemii. 
Arătaţi Lista 3. 

Mai 
degrabă 
pentru o 
mamă 

Mai 
degrabă 

pentru un 
tată 

Și pentru 
mamă și 

pentru tată 

Nici pentru 
mamă, nici 
pentru tată 

Nu știu/ Nu 
răspund 
(Nu citiţi) 

a. …să își găsească un loc de muncă 1 2 3 4 9 
b. …să se întoarcă la serviciu după ce 
a stat în concediu de creștere a copilului 1 2 3 4 9 

c. …să fie promovat/ă la locul de 
muncă 1 2 3 4 9 

 
GEN1. În ce măsură sunteţi de acord cu 
următoarele afirmaţii?  
Un singur răspuns pe linie. Rotiți itemii. 
Arătaţi Lista 4. 

Total de 
acord 

Oarecu
m de 
acord 

Nici în 
acord, 
nici în 

dezacor
d 

Oarecu
m în 

dezacor
d 

În 
dezacor
d total 

Nu ştiu/ 
Nu 

răspund 
(Nu citiţi) 

a. O mamă care lucrează poate fi la fel de 
grijulie față de copiii săi precum una care 
nu lucrează 

1 2 3 4 5 9 

b. Viaţa de familie are de suferit atunci 
când femeia are o slujbă cu normă întreagă 
(8 ore) 

1 2 3 4 5 9 

c. Un părinte singur poate creşte un copil 
la fel de bine ca un cuplu 1 2 3 4 5 9 

d. Ce își doresc cu adevărat femeile este 
sa aibă familie şi copii, nu slujbă. 1 2 3 4 5 9 

e. Ambii soţi trebuie să câştige bani pentru 
întreţinerea familiei 1 2 3 4 5 9 

f. E un lucru bun că acum și bărbații îşi 
pot lua concediul de îngrijire a copilului  1 2 3 4 5 9 

g. Studiile universitare sunt mai importante 
pentru un băiat decât pentru o fată 1 2 3 4 5 9 

 
ÎNT. Credeți că femeia este singura care are dreptul 
să decidă dacă să facă întrerupere de sarcină?  

Da 1 
Nu 2 

Nu știu/ Nu răspund (Nu citiţi) 9 
 

FILTRU1. Dumneavoastră aveţi sau aţi avut copii (inclusiv 
adoptaţi sau din altă căsătorie a partenerului/partenerei)? 

Da 1 => Continuaţi 
Nu 2 => Treceţi la EDUSEX1 NR 9 

 
  



IMAS 4 
 
C5. Pentru a avea grijă de copii, aţi 
apelat vreodată la: 
Un singur răspuns pe linie. Arătaţi Lista 5. 

Foarte 
des Des Rar 

Foarte 
rar/ 

Niciodată 

Nu ştiu 
(Nu citiţi) 

Nu 
răspund 
(Nu citiţi) 

a.  Bunici 1 2 3 4 8 9 
b.  Alţi membri ai familiei (alte rude) 1 2 3 4 8 9 
c.  Prieteni, vecini, cunoștințe 1 2 3 4 8 9 
d.  Bonă, dădacă (o persoană plătită care 
să ofere servicii de specialitate) 1 2 3 4 8 9 

 
PENTRU TOŢI RESPONDENŢII 
 

EDUSEX1. După părerea dvs., educația 
sexuală ar trebui predată în şcoli? 

Da 1 => Continuaţi 
Nu 2 

=> Treceţi la STR1 Nu ştiu/ Nu răspund 
(Nu citiţi) 9 

 
EDUSEX2. Ar trebui predată…. 
Citiţi variantele de răspuns. 

…în clasele I-IV 1 
…în clasele V-VIII 2 
…la liceu 3 

Nu ştiu/ Nu răspund 
(Nu citiţi) 9 

 

STR1. Vă deranjează ca o persoană 
necunoscută… Un singur răspuns pe linie.  
Rotiți itemii. Arătaţi Lista 6. 

Da, 
întotdeauna Da, uneori Nu, 

niciodată 
Nu ştiu 

(Nu citiţi) 
Nu răspund 

(Nu citiţi) 

a. Să vă privească insistent 1 2 3 8 9 
b. Să vă urmărească (să meargă după dvs.) 1 2 3 8 9 
c. Să vă fluiere 1 2 3 8 9 
d. Să vă atingă intenţionat 1 2 3 8 9 
e. Să vă lovească intenţionat 1 2 3 8 9 
f. Să vă facă cu ochiul 1 2 3 8 9 
g. Să comenteze despre aspectul dvs. fizic 1 2 3 8 9 
h. Să vă trimită mesaje cu tentă sexuală pe telefon 1 2 3 8 9 
i. Să vă trimită mesaje sau comentarii cu tentă 

sexuală pe internet (Facebook, Instagram etc.) 1 2 3 8 9 

 
STR2. În ultimul an, vi s-a întâmplat ca o 
persoană necunoscută…? 
Un singur răspuns pe linie. Rotiți itemii 

Da Nu 
Nu îmi 

amintesc/ Nu 
răspund (Nu 

citiţi) 
a. Să vă privească insistent 1 2 9 
b. Să vă urmărească (să meargă după dvs.) 1 2 9 
c. Să vă fluiere 1 2 9 
d. Să vă atingă intenţionat 1 2 9 
e. Să vă lovească intenţionat 1 2 9 
f. Să vă facă cu ochiul 1 2 9 
g. Să comenteze despre aspectul dvs. fizic 1 2 9 
h. Să vă trimită mesaje cu tentă sexuală pe telefon 1 2 9 
i. Să vă trimită mesaje sau comentarii cu tentă 

sexuală pe internet (Facebook, Instagram etc.) 1 2 9 

 
  



IMAS 5 
 
MASURI1. După părerea dvs. cine ar 
trebui să intervină când cineva îşi bate 
partenerul/partenera, soţul/ soţia?  
Răspuns multiplu. Nu citiţi variantele de 
răspuns. Cel mult două mențiuni 
acceptate. 

a. Rudele 1 
b. Prietenii 1 
c. Vecinii 1 
d. Nașii 1 
e. Poliția 1 
f. Preotul 1 
g. Altcineva. Cine?___________________________ 1 

h. Cei doi trebuie lăsaţi să-şi rezolve singuri 
problema (Nu citiţi) 1 

i. Nu răspund (Nu citiţi) 1 
 
LEGPR1.  După părerea dvs. prostituţia ar trebui 
interzisă sau legalizată? 

Ar trebui interzisă 1 
Ar trebui legalizată 2 

Nu știu/ Nu răspund (Nu citiţi) 9 
PENTRU TOŢI RESPONDENŢII 
 
GEN3. În ce măsură sunteţi de acord 
cu următoarele afirmaţii? Un singur 
răspuns pe linie. Rotiți itemii.  
Arătaţi Lista 4. 

Total de 
acord 

Oarecum 
de acord 

Nici în 
acord, 
nici în 

dezacord 

Oarecum 
în 

dezacord 

În 
dezacord 

total 

Nu ştiu/ 
Nu 

răspund 
(Nu 
citiţi) 

a. De multe ori, femeile nu obțin locuri de 
muncă bune din cauză că sunt femei 1 2 3 4 5 9 

b. Societatea a ajuns în punctul în care 
femeile şi bărbaţii au şanse egale de 
succes 

1 2 3 4 5 9 

c. În ultimii ani, s-a discutat prea mult 
despre modul în care sunt tratate femeile 
în România 

1 2 3 4 5 9 

d. În prezent, discriminarea împotriva 
femeilor nu este o problema în România 1 2 3 4 5 9 

e. Promovarea egalității de șanse la locul 
de muncă avantajează femeile 1 2 3 4 5 9 

f. În România, Uniunea Europeană a 
influențat pozitiv egalitatea de șanse 
între femei și bărbați 

1 2 3 4 5 9 

 
LM9. Cât de des simţiţi că… ? 
Un singur răspuns pe linie. Rotiți 
itemii. Arătaţi Lista 5. 

Foarte 
des Des Rar 

Foarte 
rar/ 

niciodată 

Nu e 
cazul 

Nu ştiu 
(Nu citiţi) 

Nu 
răspund 
(Nu citiţi) 

a. … activitatea de la locul de muncă 
vă afectează viaţa de familie? 1 2 3 4 7 8 9 

b. ... viața de familie vă afectează la 
locul de muncă? 1 2 3 4 7 8 9 

 
PRIORITATI. Vă rog să îmi spuneți care dintre 
următoarele sunt cele mai importante două 
aspecte din viața dumneavoastră. 
Răspuns multiplu. Citiţi variantele de răspuns.  
Rotiți itemii. Cel mult două mențiuni acceptate. 

1. Familia 1 
2. Munca 1 
3. Religia 1 
4. Situația materială 1 
5. Aspectul fizic 1 
6. Prietenii 1 
7. Politica 1 
8. Timpul liber/ odihna 1 
9. Altul. Care?_______________ __ 1 

10. Nu răspund (Nu citiţi) 1 
 
  



IMAS 6 
 
Întrebările următoare se referă la gospodăria şi familia dvs. 
 
F1. Din câte persoane (inclusiv dvs.) este formată gospodăria dvs.?  
Înregistraţi numărul persoanelor prezente în ultimele şase luni, inclusiv respondentul  |__|__| membri  

99. NR 
 

Dintre care: 
F2. Persoane în vârstă de 18 ani şi peste? |__|__| 

F3. Copii între 11-17 ani |__|__| 

F4. Copii în vârstă de 10 ani sau mai puţin de 10 ani |__|__| 

 
T1. Dintre persoanele (copii sau adulţi) care sunt în vârstă de 11 ani şi peste, câte au telefon mobil 
(personal sau de serviciu)?                   |__|__| persoane 
 

T2. În gospodăria dumneavoastră există telefon fix? Da 1 
Nu 2 
Nu ştiu (nu citiţi) 9 

 

ROL1. De obicei în 
gospodăria Dvs. cine…? 
Răspuns multiplu pe linie. 
Rotiți itemii. Arătaţi Lista 7. 

Eu
 

So
ţ(i

a)
/ 

Pa
rte

ne
r(a

) 

Fi
ul

 

Fi
ic

a 

Al
te

 fe
m

ei
 d

in
 

go
sp

od
ăr

ie
 

Al
ţi 

bă
rb

aţ
i d

in
 

go
sp

od
ăr

ie
 

N
e 

aj
ut

ă 
fă

ră
 

pl
at

ă 
o 

ru
dă

 
fe

m
ei

e 
N

e 
aj

ut
ă 

fă
ră

 
pl

at
ă 

o 
ru

dă
 

bă
rb

at
 

Pl
ăt

im
 p

e 
ci

ne
va

 

N
u 

e 
ca

zu
l 

N
u 

șt
iu

 (N
u 

ci
tiț

i) 

a. …face reparații în casă 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
b. …pregătește mâncarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 
c. …face curat în casă 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 
d. …spală haine 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 
e. …spală vase 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 
f. …calcă rufele 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 
g. …are in general grijă de 
copil/ copii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

h. …are grijă de un 
membru al familiei  atunci 
când acesta este bolnav 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
TIMP6. De obicei, faţă de partener(ă) 
consideraţi că dvs. aveţi mai mult sau 
mai puţin timp liber? 
Citiţi variantele de răspuns. 

Mai mult 1 
La fel 2 
Mai puţin 3 
Nu pot aprecia 4 
Nu are partener 5 

Nu răspund (Nu citiţi) 9 
 
Operator! Adresaţi întrebarea D14PART pentru cod 1 sau cod 2 sau 3 sau cod 4 sau cod 9 la TIMP6.  

D14PART. Luând în calcul toate 
sursele de venit pe care le aveți dvs. și 
soțul/soția/ partenerul /partenera, cine 
ați spune că are venituri mai mari? 
Răspuns unic. Citiţi variantele de răspuns. 
Arătaţi Lista 8. 

Niciunul dintre noi nu are venituri 1 
Eu nu am niciun venit  2 
Soțul/ soția/ partenerul/ partenera nu are niciun venit  3 
Avem cam aceleași venituri 4 
Eu am un venit mai mare 5 
Soțul/ soția/ partenerul/ partenera are un venit mai mare 6 

Nu ştiu/ Nu răspund (Nu citiţi) 9 
 
  



IMAS 7 
 
TIMP1. Care sunt principalele DOUĂ activităţi pe care le faceţi în timpul dvs. liber?  

Nu citiţi lista. Încercuiţi prima activitate în prima coloană, iar a doua activitate în a 
doua coloană. Un singur răspuns pe coloană! Prima A doua 

a. Mă uit la televizor 1 1 
b. Citesc cărţi, ziare, reviste 2 2 
c. Mă joc pe telefon, pe calculator sau pe consolă 3 3 
d. Stau pe internet 4 4 
e. Fac treburi prin casă (gătesc, fac curat, spăl, calc etc.) 5 5 
f. Dorm, mă odihnesc 6 6 
g.  Merg la biserică 7 7 
h. Fac sport/ mişcare (sală, plimbat cu bicicleta/ role, alergat etc) 8 8 
i. Mă ocup de grădină 9 9 
j. Merg la cursuri (de limbi străine, dans, gătit etc.) 10 10 
k. Ies afară, la plimbare/ merg în parc 11 11 
l. Merg la cumpărături 12 12 
m. Petrec timp cu familia (soț/ soție/ partener/ partneră, copii) 13 13 
n. Mă întâlnesc cu prietenii 14 14 
o. Plec în excursii în afara localităţii 15 15 
p. Altceva. Ce?___________________________________________________ 16  
q. Altceva. Ce?___________________________________________________  17 
r. Nu am timp liber 18  
s. NS/ NR 99 99 
 
INV. Dacă ați putea împarți dumneavoastră banii României pe anul 2019, în ce ați investi cea mai mare 
sumă de bani? O singură menţiune. Notaţi în cuvinte răspunsul primit. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
SUCCCES1. După părerea dvs. de ce ai nevoie în primul rând pentru a reuşi în viaţă?  

Dar în al doilea rând? 
Un singur răspuns pe coloană. Rotiți itemii. Arătaţi Lista 8. În primul rând În al doilea 

rând 
a. Să muncești mult 1 1 
b. Să ai noroc 2 2 
c. Să fii femeie 3 3 
d. Să fii bărbat 4 4 
e. Să fii credincios/ credincioasă 5 5 
f. Să ai relații/ cunoștințe 6 6 
g. Să ai școală 7 7 
h. Să arăți bine 8 8 
i. Să ai bani 9 9 
j. Nu știu/ Nu răspund (Nu citiţi) 99 99 
 

Date demografice 
 
D1. Notaţi sexul 
respondentului 

Masculin 1 
Feminin 2 

 
D2. Care este vârsta dumneavoastră în ani împliniţi? Notaţi vârsta exactă  |__|__| ani 

 
D3. Starea civilă Necăsătorit(ă)/ singur(ă) 1 

Căsătorit(ă) 2 
Trăiţi cu cineva fără a fi căsătorit (concubinaj) 3 
Divorțat(ă) 4 
Separat(ă) 5 
Văduv(ă) 6 

Nu ştiu/ Nu răspuns (Nu citiţi) 9 
 
  



IMAS 8 
 

EDUC. Care este ultima școală absolvită de către…? 
Citiți variantele de răspuns. Un singur răspuns pe coloană. 

EDUC1 EDUC2 

Dvs. Partenerul / Partenera 
dvs. 

a. Fără școală 1 1 
b. Mai puțin de 7 clase 2 2 
c. 7-8 clase (gimnaziu) 3 3 
d. Treapta I de liceu (10 clase) 4 4 
e. Școală profesională 5 5 
f. Liceu 6 6 
g. Școală postliceală sau colegiu 7 7 
h. Învățământ superior 8 8 

i. NR 99 99 
 
D5. Care este ocupaţia dvs.? Notaţi în cuvinte. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Dacă este pensionar, întrebaţi: D51. Care a fost ultima dvs. ocupaţie înainte de pensie? Notaţi în cuvinte. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
D5p. Care este ocupaţia partenerului / partenerei dvs.? Notaţi în cuvinte. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Dacă este pensionar, întrebaţi: D5p1. Care a fost ultima ocupaţie a partenerului / partenerei dvs înainte de 
pensie? Notaţi în cuvinte. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
D5. Ocupația respondentului - Vă rog să încadraţi ocupaţia dvs. într-una dintre următoarele categorii: 
D5p. Ocupația partenerului/ partenerei - Vă rog sa încadraţi ocupaţia soţului/ soţiei/ partenerului/ partenerei 
într-una dintre următoarele categorii: 
I. Întreprinzător particular (patron, liber profesionist, agricultor/ ţăran) D5 D5p 
 => In prezent, sunteţi/ este... 

➪ ➪ 

  Patron/ meşteşugar 1 1 
  Liber profesionist cu studii superioare (avocat, doctor, contabil, arhitect etc.) 2 2 
  Liber profesionist fără studii superioare 3 3 
  Agricultor (ţăran) / Pescar / Vânător (din aceasta îşi câstigă existenţa, nu este un hobby) 4 4 
II. Salariat (angajat)   
 => In prezent, sunteţi/ este...   
  Manager, director (general, adjunct) 5 5 
  Şef de departament 6 6 
  Specialist, cadru cu studii superioare (avocat, doctor, contabil, arhitect, funcţionar etc.) 7 7 
  Angajat ce prestează o munca nemanuală (funcţionar, tehnician, învăţătoare, secretară etc.) 8 8 
  Angajat ce prestează o munca manuală 9 9 
III. Temporar nu lucrez 

  

  Elev, student 15 15 
  Şomer 16 16 
  Concediu de boala, maternitate 17 17 
IV. Nu lucrez   
  Casnic/a 19 19 
  Pensionar 20 20 
IV. Zilier 21 21 

 
 
REL1. Dumneavoastră consideraţi 
că aparţineţi unei anumite religii? 

Da 1 => Continuaţi 
Nu 2 => Treceţi la ETN1 Nu răspund (Nu citiţi) 9 
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REL2. Care este religia 
dumneavoastră? Nu citiţi variantele de 
răspuns! 

Ortodoxă 1 
Romano-catolică 2 
Greco-catolică 3 
Protestantă (calvină, unitariană, luterană, reformată etc.) 4 
Neo-protestantă (penticostală, adventistă, baptistă etc.) 5 
Mozaică 6 
Musulmană 7 
Alta. Care?____________________________________ 8 

Nu ştiu (Nu citiţi) 98 
Nu răspund (Nu citiţi) 99 

 
REL3. În afară de nunţi, înmormântări şi botezuri, 
cât de des aţi mers în ultimul timp la biserică sau 
la lăcașul de cult? 
Citiți variantele de răspuns. Răspuns unic. 

În fiecare zi 1 
De mai multe ori pe săptămână 2 
O dată pe săptămână 3 
De două, trei ori pe lună 4 
O dată pe lună 5 
O dată pe an sau mai rar 6 
De Crăciun, de Paşte şi alte zile sfinte 7 
Niciodată 8 

Nu ştiu/ Nu răspund (Nu citiţi) 9 
 

ETN1. Care este naţionalitatea/ etnia 
dumneavoastră?  
Nu citiţi variantele de răspuns!  

Român 1 
Maghiar 2 
Rom (ţigan) 3 
German 4 
Evreu 5 
Alta. Care? ________________________ 6 

Nu răspund (Nu citiţi) 9 
 

D14a. Vă rog să încadraţi  venitul 
gospodăriei dvs. din luna Octombrie 
într-una din categoriile următoare. Vă 
rugăm să adunați toate salariile, 
pensiile, alocaţiile pentru copii, 
ajutoare sociale etc. 
Răspuns unic. Citiţi variantele de răspuns. 

Mai puţin de 650 RON (Mai puţin de 6.500.000 ROL) 1 
Între 651-1150 RON (6.510.000 - 11.500.000 ROL) 2 
Între 1151-1800 RON (11.510.000 -18.000.000 ROL) 3 
Între 1801-2500 RON (18.010.000 - 25.000.000 ROL) 4 
Între 2501-3500 RON (25.010.000 -35.000.000 ROL) 5 
Între 3501-5000 RON (35.010.000 -50.000.000 ROL) 6 
Peste 5000 RON (Peste 50.000.000 lei ROL) 7 

Nu ştiu/ Nu răspund (Nu citiţi) 9 
 
D14b. Cum apreciaţi veniturile actuale ale gospodăriei dvs.? Răspuns unic. Citiţi variantele de răspuns. 
Nu ne ajung nici pentru strictul necesar 1 Reuşim să cumpărăm şi unele obiecte mai 

scumpe, dar cu economii în alte domenii 4 Ne ajung numai pentru strictul necesar 2 
Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne 
permitem cumpărarea unor obiecte mai scumpe 3 Reuşim să avem tot ce ne trebuie, fără să 

facem mari economii 5 

  Nu ştiu (Nu citiţi) 8 
  Nu răspund (Nu citiţi) 9 
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Următoarele două întrebări se referă la genul și la orientarea dumneavoastră sexuală. Sunteți de acord să 
răspundeți la aceste două întrebări? 

Da 1 => Continuaţi 
Nu 2 => Treceți la I1 

 
Operator! Arătați respondentului monitorul calculatorului! Permiteți respondentului să bifeze singur variantele de 
răspuns pe care le consideră potrivite.  
 

ORI1. Dumneavoastră vă identificați cu genul… Feminin 1 
Masculin 2 
Altul. Care? ____________________ 5 
Nu ştiu/ Nu răspund  9 

 

ORI2. Care este orientarea dvs. sexuală? Sunt heterosexual(ă) 1 
Sunt homosexual 2 
Sunt lesbiană 3 
Sunt bisexual(ă) 4 
Alta. Care? _____________________ 5 
Nu ştiu/ Nu răspund  9 

 
 
Informaţii despre respondent: 
 
Nume________________________________________Telefon_______________________________________ 
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Informaţii despre operatorul de interviu 
 
I10. La a câta vizită a fost realizat interviul?: La prima vizită 1 

La a doua vizită 2 
La a treia vizită 3 

 
I11. Care dintre următoarele 
afirmaţii descrie cel mai bine 
modul de realizare a interviului? 

Într-o locaţie privată, a fost prezent doar respondentul 1 
Unul sau mai mulţi membri ai familiei/ prieteni au fost 
prezenţi, dar nu au întrerupt interviul 2 

Unul sau mai mulţi membri ai familiei/ prieteni au fost 
prezenţi şi au întrerupt interviul 3 

 
I12. Care dintre următoarele 
afirmaţii descrie cel mai bine 
modul în care respondentul a 
înţeles chestionarul? 

Respondentul a înţeles toate întrebările 1 
Respondentul a înţeles o mare parte din întrebări 2 
Respondentul a înţeles o mare parte din întrebări, 
dar cu ajutor 3 

Respondentul a avut dificultăţi în înţelegerea celor 
mai multe întrebări, chiar şi cu ajutor de la mine 4 

 
I13. Respondentul a răspuns… Sincer la toate întrebările 1 

Sincer la cele mai multe întrebări 2 
Sincer la unele 3 
Sincer la puţine 4 
Sincer la niciuna 5 
Nu sunt sigur(ă) 6 

 
Operator! Variabilele adiţionale sunt pentru determinarea structurii eşantionului. 

 
S4a. Localitatea_________________________________________|__|__|__|__|__|__| 

COD SIRUTA 
 
S4b. (Dacă locuiește în comună) Satul 
este centru de comună? 

Da 1 
Nu 2 

 
S4c. Judeţul _____________|__|__|  

I7. Ora încheierii interviului:  ora |__|__| minute |__|__| 


