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Q1. Cunoaşteţi ce înseamnă navigarea prin satelit?
[NU CITI, UN SINGUR RĂSPUNS PERMIS]
- Da ........................................................................................................1
- Nu ........................................................................................................2
- [NŞ/NR]................................................................................................9

Q2. Folosiţi un sistem de navigare în maşină sau pentru orice alt scop, precum ciclism sau
călătorii cu barca?
[CITEŞTE, UN SINGUR RĂSPUNS PERMIS]
- Da ........................................................................................................1
- Nu, dar plănuiesc să cumpăr unul .......................................................2
- Nu, şi nu plănuiesc să cumpăr unul.....................................................3
- [NŞ/NR]................................................................................................9

Q3. Dispozitive manuale de navigare sunt de asemenea disponibile pe piaţă. Ce fel de serviciu
bazat pe navigare prin intermediul acestor dispozitive îl găsiţi cel mai util în viitor?
[CITEŞTE, UN SINGUR RĂSPUNS PERMIS]
- Informaţii despre restaurante, hoteluri şi teatre din apropiere.............1
- Informaţii despre orarele mijloacelor de transport public din
zona în care vă aflaţi ...........................................................................2
- Informaţii privind prognoza vremii în zona în care vă aflaţi .................3
- Operaţiuni de căutare şi salvare a persoanelor dispărute
(schiori, căţărători, pescari ...).............................................................4
- Ajutarea persoanelor cu dizabilităţi (îndrumarea persoanelor
oarbe ...) ..............................................................................................5
- Toate....................................................................................................7
- Niciunul ...............................................................................................8
- [NŞ/NR]................................................................................................9

Q4INTRO.
Înaintea următoarei întrebări, permiteţi-mi să vă explic câteva lucruri despre sistemele de
navigare.
[CITEŞTE RAR, REPETĂ DACĂ ESTE NEVOIE]
-

Sistemele de navigare sunt folosite de un număr în creştere de aplicaţii, precum cele de
pe maşini, ambarcaţiuni, avioane, în agricultură pentru monitorizarea folosirii
chimicalelor
SUA deţin şi controlează GPS, un sistem de navigare, care este folosit în principal de
către armată, dar este valabil şi pentru utilizarea de către civili, deşi fără garantarea
calităţii serviciului
Rusia şi China lucrează la construcţia unor sisteme de navigare alternative. Acestea sunt,
de asemenea, mai mult sisteme militare.

Q4a. În opinia dvs., ar trebui ca Europa să îşi dezvolte propriul sistem de navigare, sau să se
bazeze pe sistemele american, chinezesc sau rusesc??
[CITEŞTE, UN SINGUR RĂSPUNS PERMIS]
- Uniunea Europeană ar trebui să îşi dezvolte propriul sistem independent de navigare
...............................................................................................................1
- Nu este nevoie de un sistem independent de navigare ......................2
- [NŞ/NR]................................................................................................9

Q5. Aţi auzit deja de proiectul european Galileo?
[NU CITI, UN SINGUR RĂSPUNS PERMIS]
- Da ........................................................................................................1
- Nu ........................................................................................................2
- [NŞ/NR]................................................................................................9

Q6.
Galileo este numele unui sistem de poziţionare pe care Uniunea Europeană a început să îl
dezvolte în urmă cu şapte ani.
În prezent se pare că pentru a finaliza sistemul Galileo sunt necesare finanţări adiţionale de la
fondurile publice (în valoare de circa 2,4 miliarde Euro, echivalentul construirii a 400 km
autostradă). Ce aţi prefera:
[CITEŞTE, UN SINGUR RĂSPUNS PERMIS]
- Uniunea Europeană ar trebui să asigure fondurile necesare
pentru finalizarea Galileo cât mai curând posibil ................................1
- Uniunea Europenaă nu ar trebui să asiugre fonduri
suplimentare, chiar dacă acest lucru ar însemna că proiectul va
avea o întârziere semnificativă sau chiar va eşua ..............................2
- [NŞ/NR]................................................................................................9

Q7. Sunteţi de părere că abandonarea sau întârzierea semnificativă a proiectului european
Galileo ar afecta imaginea Uniunii Europene sau nu o va afecta?
[NU CITI, UN SINGUR RĂSPUNS PERMIS]
- Ar afecta imaginea UE.........................................................................1
- Nu ar afecta imaginea UE....................................................................2
- [NŞ/NR]................................................................................................9

Q8. În general, sunteţi mai degrabă de acord sau mai degrabă nu sunteţi de acord cu faptul că
Uniunea Europeană lansează unele proiecte inovatoare în domeniul tehnologiei, semnificative
la nivel global, care necesită investiţii mari?

[NU CITI, UN SINGUR RĂSPUNS PERMIS]
- Mai degrabă de acord..........................................................................1
- Mai degrabă nu sunt de acord .............................................................2
- [NŞ/NR]................................................................................................9

D1.

Sexul [NU ÎNTREBA - MARCHEAZĂ RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR]
[1]
[2]

D2.

Ce vârstă aveţi?
[_][_]
[00]

D3.

ani
[Refuz/Fără răspuns]

Ce vârstă aveaţi când aţi terminat ultima şcoală la zi?
[Scrie VÂRSTA LA CARE A TERMINAT ŞCOALA]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Masculin
Feminin

ani
[ÎNCĂ URMEAZĂ O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA ZI]
[NU A FOST VREODATĂ LA ŞCOALĂ CU CURSURI DE ZI]
[Refuz/Fără răspuns]

În ce priveşte ocupaţia dvs. actuală, aţi spune că sunteţi întreprinzător pe cont propriu,
angajat, muncitor necalificat sau aţi spune că nu aveţi o activitate profesională? Înseamnă
că sunteţi...
[DACĂ VĂ ESTE DAT UN RĂSPUNS DIN CATEGORIA GENERALĂ, CITEŞTE SUBCATEGORIILE CORESPUNZĂTOARE - ]
- Întreprinzător pe cont propriu
Æ i.e. :
- agricultor, silvicultor, pescar.......................................................................... 11
- proprietarul unui magazin, meşteşugar ........................................................ 12
- specialist cu studii superioare (avocat, medic, contabil, arhitect,...)............ 13
- managerul unei companii.............................................................................. 14
- altceva............................................................................................................ 15
- Angajat
Æ i.e. :

- specialist cu studii superioare angajat (medic, avocat, contabil, arhitect).. 21
- manager general, director, poziţie de management de top ......................... 22
- poziţie managerială de mijloc........................................................................ 23
- Funcţionar public ........................................................................................... 24
- Funcţionar, lucrător la birou .......................................................................... 25
- Alt angajat (vânzător, asistentă, etc...) ......................................................... 26
- altceva............................................................................................................ 27

- Muncitor calificat
Æ i.e. :
- Maistru / supervizor (şef de echipă, etc...)................................................... 31
- Muncitor calificat............................................................................................ 32
- Muncitor necalificat........................................................................................ 33
- altceva............................................................................................................ 34

- Fără o activitate profesională
Æ i.e. :
- are grijă de gospodărie ................................................................................. 41
- Student (la zi)................................................................................................. 42
- pensionar ...................................................................................................... 43
- în căutarea unui loc de muncă...................................................................... 44
- altceva............................................................................................................ 45
- [Refuz] .............................................................................................................................. 99
D6. Aţi spune că locuiţi în...?
- zonă metropolitană...................................................................................... 1
- alt oraş / centru urban ................................................................................. 2
- zonă rurală................................................................................................... 3
- [Refuz].......................................................................................................... 9

