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2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE
NEEDS OF AN AGEING POPULATION
BACKGROUND VARIABLES
D1.

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

D2.

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 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...?
oraş mare ....................................................................................................... 1
alt oraş / centru urban..................................................................................... 2
zonă rurală...................................................................................................... 3
[Refuz] ............................................................................................................ 9

THEME 1: FAMILIES
Satisfaction with family life & Importance of family
Q1. Acum, vom vorbi despre viaţa de familie şi muncă, şi acţiunile politicilor în aceste
domenii. Cât de satisfăcut/ă aţi spune că sunteţi cu ...
Foarte satisfăcut(ă)..................................................................................... 1
Destul de satisfăcut(ă)................................................................................ 2
Nu foarte satisfăcut(ă) ................................................................................ 3
Deloc satisfăcut(ă)...................................................................................... 4
[NŞ/NR] ...................................................................................................... 9
a) Viaţa dumneavoastră de familie ...................................................................................1 2 3 4 9
b) Sprijinul public pentru familiile cu copii ......................................................................... 1 2 3 4 9
c) Sprijinul public pentru persoanele care îngrijesc rude mai în vârstă care nu se pot
îngriji singure .................................................................................................................... 1 2 3 4 9

Difficulties in daily life faced by families
Q2. O să vă citesc o listă cu dificultățile pe care familiile le pot întâmpina. După părerea
dumneavoastră, din această listă, care sunt principalele două dificultăți?
[ROTEŞTE VARIANTELE DE RĂSPUNS - CITEŞTE - DOAR DOUĂ VARIANTE DE RĂSPUNS
SUNT POSIBILE!]
Costul ridicat al creşterii copiilor ...................................................................................................1
Costul ridicat al locuirii..................................................................................................................2
Dificultatea de a combina munca şi viaţa de familie .....................................................................3
Prea puţin sprijin din partea angajatorilor .....................................................................................4
Împărţirea inegală a sarcinilor din gospodărie între parteneri .......................................................5
Stabilirea unei bune îngrijiri pentru copii.......................................................................................6
Povara îngrijirii părinţilor sau rudelor în vârstă .............................................................................7
Calitatea educației........................................................................................................................8
Nivelul ajutorului financiar public pentru familii .............................................................................9
[Nici una] ....................................................................................................................................10
[Altele] ........................................................................................................................................11
[NŞ/NR] ......................................................................................................................................99

Work life balance
Q3. Dumneavoastră personal vi se pare foarte dificil, destul de dificil, destul de uşor sau
foarte uşor să combinaţi munca şi viaţa de familie?
[CITEŞTE - UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
Foarte dificil ..................................................................................................................................1
Destul de dificil .............................................................................................................................2
Destul de uşor ..............................................................................................................................3
Foarte uşor ...................................................................................................................................4
[[NŞ/NR] .......................................................................................................................................9

Q4. Combinarea muncii şi îngrijirii copilului poate fi organizată în moduri diferite. Am să
citesc diverse opţiuni posibile, vă rog să îmi spuneţi care credeţi că este cea mai
realizabilă şi realistă, ţinând cont de nevoia de a vă câştiga existenţa?
[CITEŞTE - UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
Ambii părinţi care lucrează cu normă întreagă .............................................................................1
Ambii părinţi care lucrează cu jumătate de normă........................................................................2
Un părinte care lucrează cu normă întreagă, celălalt lucrând cu jumătate de normă ...................3
Un părinte care lucrează cu normă întreagă, celălalt având grijă tot timpul de copii ....................4
[NŞ/NR] ........................................................................................................................................9

Q5. Diverse măsuri adoptate în cadrul politicilor pot ajuta la îmbunătăţirea vieţii pentru
familii. Pentru fiecare din măsurile pe care vi le voi citi, aţi spune că ar trebui să fie
tratate cu prioritate ridicată, medie sau scăzută de acţiunile politicilor din
ROMÂNIA?
[ROTEŞTE VARIANTELE DE RĂSPUNS – UN SINGUR RĂSPUNS PE RÂND]
Prioritate ridicată......................................................................................... 1
Prioritate medie .......................................................................................... 2
Prioritate scăzută........................................................................................ 3
[NŞ/NR] ..................................................................................................... 9
a) Concediu parental plătit pe o perioadă mai mare ............................................................ 1 2 3 9
b) Stimulente pentru taţi să ia concediu parental.................................................................1 2 3 9
c) Acces mai uşor la slujbe cu jumătate de normă .............................................................. 1 2 3 9
d) Acces la aranjamente mai flexibile pentru îngrijirea copiilor ............................................ 1 2 3 9
e) Alocaţii pentru copii mărite .............................................................................................. 1 2 3 9
f) Implementarea dreptului la concediu plătit pentru îngrijirea părinţilor şi rudelor în
vârstă care nu se pot îngriji singuri...................................................................................... 1 2 3 9
g) Mărirea avantajelor la plata taxelor pentru familiile cu copii ............................................1 2 3 9

Q6. Îngrijirea pentru copii preşcolari poate fi organizată în moduri diferite, combinând
câteodată mai multe opţiuni, alteori bazându-se pe o singură opţiune. În opinia
dumneavoastră, care este cel mai bun mod de organizare a îngrijirii pentru copii
preşcolari? Puteţi combina aceste opţiuni.
[CITEŞTE – MAI MULTE RĂSPUNSURI POSIBILE]
Creşă/centru de îngrijire de zi/grădiniţă publică sau privată .........................................................1
Babysitter sau persoană care se ocupă de îngrijirea copiilor la domiciliu .....................................2
Îngrijire atestată a copiilor într-o locuinţă privată de către o persoană care este
înregistrată/certificată pentru îngrijirea copiilor .............................................................................3
Îngrijirea copiilor de către mamă ..................................................................................................4
Îngrijirea copiilor de către tată ......................................................................................................5
Îngrijirea copiilor de către bunici sau alte rude .............................................................................6
[Altele] ..........................................................................................................................................7
[Nici una] ......................................................................................................................................8
[NŞ/NR] ........................................................................................................................................9

THEME 2: THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION
Vom vorbi acum despre nevoile persoanelor pe măsură ce acestea îmbătrânesc.
ÎMPARTE VARIANTELE
DACĂ NU ESTE PENSIONAT [ALT RĂSPUNS DECÂT 43 LA D4]
Q7a. Gândindu-vă la momentul pensionării, aţi lua în considerare...?
Da............................................................................................................... 1
Nu............................................................................................................... 2
[NŞ/NR] ..................................................................................................... 9
a) Să vă înscrieţi/sunteţi înscris la cursuri educaţionale .........................................................1 2 9
b) Să participaţi/participaţi la activităţi comunitare sau de voluntariat.....................................1 2 9
c) Să căutaţi/aţi căutat un loc de muncă pentru un venit suplimentar.....................................1 2 9
d) Să investiţi/aţi investit în unele proprietăţi ..........................................................................1 2 9
e) Să vindeţi/aţi vândut unele proprietăţi sau alte bunuri pentru a avea bani lichizi
disponibili................................................................................................................................1 2 9
f) Să împumutaţi/aţi împrumutat locuinţa contra a ceva sau să o vindeţi/aţi vândut-o
păstrând în acelaşi timp dreptul de a locui în ea ....................................................................1 2 9
g) Să economisiţi/aţi economisit bani sau vă faceţi/v-aţi făcut asigurare în caz că nu vă
mai puteţi îngriji singur(ă) .......................................................................................................1 2 9
h) Vă adaptaţi/v-aţi adaptat casa pentru a ţine cont de eventuala pierdere a mobilităţii .........1 2 9
i) Nu o să mai/nu mai conduceţi .............................................................................................1 2 9
j) Vă mutaţi/v-aţi mutat într-o altă locuinţă ..............................................................................1 2 9

DACĂ ESTE PENSIONAT(Ă) [D4=43]
Q7b. De când v-aţi pensionat, aţi făcut deja sau intenţionaţi ... ?
Da, am făcut asta ....................................................................................... 1
Da, intenţionez să fac asta ......................................................................... 2
Nu.............................................................................................................. 3
[NŞ/NR] ...................................................................................................... 9
a) Să vă înscrieţi/sunteţi înscris la cursuri educaţionale ...................................................... 1 2 3 9
b) Să participaţi/participaţi la activităţi comunitare sau de voluntariat.................................. 1 2 3 9
c) Să căutaţi/aţi căutat un loc de muncă pentru un venit suplimentar.................................. 1 2 3 9
d) Să investiţi/aţi investit în unele proprietăţi ....................................................................... 1 2 3 9
e) Să vindeţi/aţi vândut unele proprietăţi sau alte bunuri pentru a avea bani lichizi
disponibili............................................................................................................................. 1 2 3 9
f) Să împumutaţi/aţi împrumutat locuinţa contra a ceva sau să o vindeţi/aţi vândut-o
păstrând în acelaşi timp dreptul de a locui în ea ................................................................. 1 2 3 9
g) Să economisiţi/aţi economisit bani sau vă faceţi/v-aţi făcut asigurare în caz că nu vă
mai puteţi îngriji singur(ă) .................................................................................................... 1 2 3 9
h) Vă adaptaţi/v-aţi adaptat casa pentru a ţine cont de eventuala pierdere a mobilităţii ...... 1 2 3 9
i) Nu o să mai/nu mai conduceţi .......................................................................................... 1 2 3 9
j) Vă mutaţi/v-aţi mutat într-o altă locuinţă ........................................................................... 1 2 3 9

[DACĂ Q7a_j SAU Q7b_j = DA]
Q8. Ce tip de locuinţă?
[CITEŞTE - UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
Casă mai mică / apartament în acelaşi oraş / locaţie ...................................................................1
Vă mutaţi/v-aţi mutat la ţară .........................................................................................................2
Vă mutaţi/v-aţi mutat într-o zonă urbană ......................................................................................3
Vă mutaţi/v-aţi mutat într-un cămin de îngrijire .............................................................................4
Vă mutaţi/v-aţi mutat în străinătate...............................................................................................5
Vă mutaţi/v-aţi mutat cu membri ai familiei ...................................................................................6
Vă mutaţi/v-aţi mutat mai aproape de membrii familiei .................................................................7
[Altele] ..........................................................................................................................................8
[NŞ/NR] ........................................................................................................................................9

Policy actions
(ÎNTREABĂ TOŢI RESPONDENŢII)
Q9. Pentru fiecare din următoarele posibile politici în ROMÂNIA, ați spune că este foarte
important, destul de important, nu foarte important sau nu e deloc important să fie
implementate?
[ROTEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS PE RÂND]
Foarte important ......................................................................................... 1
Destul de important .................................................................................... 2
Nu foarte important..................................................................................... 3
Deloc important .......................................................................................... 4
[NŞ/NR] ...................................................................................................... 9
a) Încurajarea oamenilor să aibă un stil de viaţă sănătos................................................. 1 2 3 4 9
b) Constrângerea angajatorilor să ofere acces mai uşor la munca cu jumătate de
normă pentru angajaţii mai în vârstă ................................................................................ 1 2 3 4 9
c) Să le dea oamenilor dreptul să combine activitatea plătită şi primirea unei pensii ....... 1 2 3 4 9
d) Folosirea bugetelor publice pentru a oferi asistenţă financiară pentru adaptarea
locuinţei ............................................................................................................................ 1 2 3 4 9
e) Transferarea investiţiei publice către un transport public mai accesibil ........................ 1 2 3 4 9
f) Folosirea bugetelor publice pentru a susţine serviciile care permit persoanelor în
vârstă să stea pentru o perioadă mai lungă în locuinţele lor............................................. 1 2 3 4 9
g) Încurajarea persoanelor în vârstă să se implice în acţiuni de voluntariat ale seniorilor 1 2 3 4 9
h) Folosirea bugetelor publice pentru a susţine iniţiativele şi proiectele care aduc
împreună persoanele tinere şi persoanele în vârstă......................................................... 1 2 3 4 9

Q10. Care din următoarele descriu cel mai bine componența gospodăriei dumneavoastră?
[CITEŞTE - UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
Gospodărie formată dintr-o singură persoană ..............................................................................1
Cuplu căsătorit sau care conlocuiește, fără copii sau fără copii care locuiesc acasă ...................2
Părinte singur, unul sau mai mulţi copii care locuiesc acasă........................................................3
Cuplu căsătorit sau care conlocuiește, cu unul sau mai mulţi copii care locuiesc acasă ..............4
Altele ............................................................................................................................................5
[NŞ/NR] ........................................................................................................................................9

Q11. Câţi copii aveţi ...
a. mai mici de 6 ani? .............................................................. ………
b. cu vârsta între 6 şi 15 ani? ................................................. ………
c. mai mari de 15 ani? ............................................................ ………

Q12. Cum aţi descrie situaţia financiară curentă a familiei dumneavoastră?
[CITEŞTE - UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
Foarte confortabilă .......................................................................................................................1
Confortabilă ..................................................................................................................................2
Trebuie să fim atenţi, dar ne descurcăm ......................................................................................3
Întâmpinăm dificultăţi în a ne satisface nevoile de bază...............................................................4
Lucrurile sunt foarte dificile...........................................................................................................5
[NŞ/NR] ........................................................................................................................................9

