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FLASH EUROBAROMETER
D1.

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

D2. Ce vârstă aveţi?
[_][_] ani
[ 0 0 ] [Refuz/Fără răspuns]
D3. Ce vârstă aveaţi când aţi terminat ultima şcoală la zi?
[Scrie VÂRSTA LA CARE A TERMINAT ŞCOALA]
[_][_] ani
[ 0 0 ] [ÎNCĂ URMEAZĂ O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA ZI]
[ 0 1 ] [NU A FOST VREODATĂ LA ŞCOALĂ CU CURSURI DE ZI]
[ 9 9 ] [Refuz/Fără răspuns]
D4. 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
SUB-CATEGORIILE 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

Q1.

Ce credeţi despre amploarea problemei în
domenii/instituţii: este mai degrabă frecventă sau rară?

următoarele

Mai degrabă frecventă ..................................................................... 1
mai degrabă rară............................................................................... 2
[NŞ/NR] ........................................................................................... 9
a) Fraudarea bugetului de stat al României (fraude vamale, fraude
ale TVA, fraude ale subvenţiilor etc.) .......................................... 1 2 9
b) Fraudarea bugetului Uniunii Europene (fraude vamale,
delapidarea ajutoarelor şi granturilor etc.) ................................... 1 2 9
c) Corupţie/ilegalităţi la nivelul Guvernului naţional şi instituţiilor
din România ................................................................................. 1 2 9
d) Corupţie/ilegalităţi la nivelul instituţiilor Uniunii Europene ....... 1 2 9
e) Corupţie/Ilegalităţi la nivelul organizaţiilor internaţionale
(precum Naţiunile Unite şi Banca Mondială etc.) ....................... 1 2 9
Q2. Pentru fiecare din următoarele afirmaţii despre fraudarea bugetului
Uniunii Europene, aţi putea să-mi spuneţi dacă tindeţi să fiţi de acord
sau în dezacord cu acestea?
Tind să fiu de acord ......................................................................... 1
Tind să nu fiu de acord .................................................................... 2
[NŞ/NR] ........................................................................................... 9
a) România ar trebui să coopereze mai mult cu serviciile anti-fraudă
ale instituţiilor Uniunii Europene................................................. 1 2 9
b) România ar trebui să coopereze mai mult cu serviciile anti-fraudă
ale celorlalte State Membre UE ................................................... 1 2 9
c) Uniunea Europeană ar trebui să coordoneze investigaţiile
naţionale privind fraudarea bugetului Uniunii Europene............. 1 2 9
d) UE are nevoie de propriile instituţii/organizaţii anti-fraudă la nivel de Uniune
Europeană pentru a lupta împotriva fraudelor .................................................... 1 2 9

Q3. Aţi auzit vreodată de OLAF - Biroul European Anti-Fraudă care luptă
împotriva fraudelor, corupţiei şi abuzurilor în serviciu care afectează
interesele financiare ale Uniunii Europene?
Da..................................................................................................... 1
Nu..................................................................................................... 2
[NŞ/NR] ........................................................................................... 9
Q4. Cât de multă încredere aveţi în următoarele organizaţii ce luptă
împotriva fraudării bugetului Uniunii Europene?
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Am încredere totală.......................................................................... 3
Am încredere parţială ...................................................................... 2
Nu am încredere deloc ..................................................................... 1
[NŞ/NR] ........................................................................................... 9
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Q5.

Poliţia din România................................................................... 1 2 3 9
Serviciile vamale din România ................................................. 1 2 3 9
Autorităţile fiscale din România ............................................... 1 2 3 9
Instanţe, sistemul judiciar din România .................................... 1 2 3 9
Biroul European Anti-fraudă (OLAF)....................................... 1 2 3 9
Alte organisme europene (Eurojust, Europol, Curtea Europeană a
Auditorilor, Curtea de Justiţie Europeană etc.)......................... 1 2 3 9
Presa şi media............................................................................ 1 2 3 9
Curtea de conturi din România.................................................. 1 2 3 9
Firme private de auditare din România ..................................... 1 2 3 9
Direcţia Naţională Anticorupţie din România........................... 1 2 3 9

În ultimele 12 luni v-a cerut cineva sau a aşteptat să-i daţi şpagă
pentru serviciile prestate?
Da..................................................................................................... 1
Nu..................................................................................................... 2
[NŞ/NR] ........................................................................................... 9

DACĂ Q5=1
Q5a. (Ultima dată când s-a întâmplat) Cine a fost implicat? Era ....
Ofiţer de poliţie ………… ....................................................................... .01
Funcţionar vamal ....................................................................................... 02
Inspector fiscal .......................................................................................... 03
Judecător, magistrat, procuror ................................................................... 04
Alt fel de inspector (ex. sănătate, construcţii, angajare, calitatea
alimentelor, control sanitar, licenţiere etc.) ............................................. 05
Politician.................................................................................................... 06
Oficial al instituţiilor europene ................................................................. 07
Firme private ............................................................................................. 08
[Altcineva]................................................................................................. 09
[NŞ/NR]..................................................................................................... 99
ÎNTREABĂ TOŢI RESPONDENŢII
Q6. Cum aţi prefera să primiţi informaţii despre lupta împotriva fraudelor
asupra bugetului UE? Puteţi alege mai multe răspunsuri
Radio, TV .................................................................................................... 1
Ziare............................................................................................................. 2
Mini-seriale TV, filme TV/scurt-metraje pentru televiziune ...................... 3
Internet sau alte instrumente bazate pe web precum You Tube, etc. .......... 4
CD-ROM / DVD / Casete video.................................................................. 5
O broşură sau un pliant................................................................................ 6
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[Nu doresc astfel de informaţii]................................................................... 7
[Niciuna dintre acestea]............................................................................... 8
[NŞ/NR]....................................................................................................... 9
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