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Flash Eurobarometer on
“The expectations and wishes of European citizens regarding
social reality in 20 years' time”

Am dori să vorbim despre părerile şi aşteptările dumneavostră în ceea ce priveşte viaţa oamenilor în viitorul
îndepărtat.
Q1.
Pe ansamblu, peste 20 de ani, aţi spune că viaţa oamenilor din România va fi mai bună decât azi sau
mai rea decât azi?
- Mai bună decât azi........................................................................................................1
- Mai rea decât azi ..........................................................................................................2
- [Nici mai bună nici mai rea]...........................................................................................3
- [NŞ/NR].........................................................................................................................9

Q2. Gândindu-vă la România, să spunem, în următorii 20 de ani, sunteţi total de acord, de acord, nu sunteţi de
acord sau în dezacord total cu următoarele afirmaţii? Peste 20 de ani...
[CITEŞTE ŞI ROTEŞTE]
- Total de acord...............................................................................................................1
- De acord .......................................................................................................................2
- Dezacord ......................................................................................................................3
- Dezacord total...............................................................................................................4
- [NŞ/NR].........................................................................................................................9
a) Oamenii vor câştiga mai puţin decât azi datorită competiţiei din partea economiilor în creştere, cum ar
fi cea a Chinei, Indiei sau a Braziliei....................................................................................................1 2 3 4 9
b) Chiar dacă oamenii vor avea calificări educaţionale ridicate, nu va exista vreo garanţie că îşi vor găsi
un loc de muncă bun ...........................................................................................................................1 2 3 4 9
c) Șansele în viaţă ale tinerilor vor depinde mult mai mult de propriile lor eforturi şi mai puţin de familiile
lor şi de originea lor socială.................................................................................................................1 2 3 4 9
d) Datorită progresului tehnologic oamenii vor avea o mai bună calitate a vieţii şi mai mult timp pentru
ei, familiile şi prietenii lor .....................................................................................................................1 2 3 4 9
e) Oportunităţile de la locul de muncă vor fi mai egale pentru femei şi pentru bărbaţi .......................1 2 3 4 9
f) Bărbaţii vor prelua o parte mai echitabilă din treburile gospodaresti zilnice ....................................1 2 3 4 9
g) Oamenii vor munci până la o vârstă mai înaintată ..........................................................................1 2 3 4 9
h) Condiţiile de muncă vor fi mai bune ................................................................................................1 2 3 4 9
i) Diferenţa dintre cei bogaţi şi cei săraci în România va fi mai mare .................................................1 2 3 4 9
j) Accesul la educaţie şi pregătire va fi mai uşor pentru oricine ..........................................................1 2 3 4 9
k) Legăturile familiale vor fi mai slabe .................................................................................................1 2 3 4 9
l) Va fi mai dificil să găseşti o casă pe care să ţi-o permiţi ..................................................................1 2 3 4 9
m) În România vor exista relaţii mai armonioase între oamenii cu origini culturale sau religioase diferite
sau de diferite naționalități. .................................................................................................................1 2 3 4 9
n) Vor exista noi modalităţi de a participa la luarea deciziilor politice care le vor permite oamenilor să fie
mai implicaţi.........................................................................................................................................1 2 3 4 9
o) Oamenii vor oferi mai mult timp celorlalţi şi cauzelor sociale..........................................................1 2 3 4 9
p) Multi oameni din România nu-și vor putea permite tratamentul medical de care vor avea nevoie .1 2 3 4 9

Q3. Direcțiile şi deciziile politice au un impact asupra felului în care va fi viitorul. Astfel, gândindu-vă la viitorul pe
termen lung al României, sunteţi total de acord, de acord, nu sunteţi de acord sau în total dezacord cu
următoarele afirmaţii despre posibilele alegeri politice?
- Total de acord...............................................................................................................1
- De acord .......................................................................................................................2
- Dezacord ......................................................................................................................3
- Dezacord total...............................................................................................................4
- [NŞ/NR]........................................................................................................................9
a) Ar trebui să acceptăm cu toţii să plătim taxe mai mari pentru a avea servicii publice mai bune, o
infrastructura îmbunătăţită şi sprijin pentru cei în nevoie ....................................................................1 2 3 4 9
b) Politicile ar trebui să pună un accent mai mic pe consumul individual şi un mai mare accent pe alte
aspecte ale calităţii vieţii......................................................................................................................1 2 3 4 9
c) Ar trebui să fie un sprijin public mai puternic pentru persoanele care îşi dăruiesc din timpul lor pentru
alţi oameni şi pentru cauze sociale .....................................................................................................1 2 3 4 9
d) Greutatea îngrijirii persoanelor în vârstă şi bolnave ar trebui să cadă mai mult în sarcina societății ca
un întreg decât asupra familiilor individuale ........................................................................................1 2 3 4 9
e) Persoanele care nu au copii ar trebui să plătească taxe mai mari pentru a-i ajuta pe cei care au copii
de crescut............................................................................................................................................1 2 3 4 9
f) Ar trebui să fie reguli mai stricte care să asigure că stilul de viaţă al fiecărei persoane este mai
respectuos faţă de mediul înconjurător ...............................................................................................1 2 3 4 9
g) Uniunea Europeană ar trebui să găsească căi de dezvoltare economică şi socială ce depind mai
puţin de restul lumii .............................................................................................................................1 2 3 4 9
h) Ar trebui să existe politici care să asigure că diferenţa dintre bogaţi şi săraci este semnificativ redusă
în România ..........................................................................................................................................1 2 3 4 9

D1.

D2.

Sexul [NU ÎNTREBA - MARCHEAZĂ RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR]

[1]

Masculin

[2]

Feminin

Ce vârstă aveţi?

[_][_]

ani

[00]

[Refuz/Fără răspuns]

D3.

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

D4.

[_][_]

ani

[00]

[ÎNCĂ URMEAZĂ O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA ZI]

[01]

[NU A FOST VREODATĂ LA ŞCOALĂ CU CURSURI DE ZI]

[99]

[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
CORESPUNZĂTOARE ]

UN

RĂSPUNS

DIN

CATEGORIA

GENERALĂ,

CITEŞTE

SUB-CATEGORIILE

- 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

