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Flash Eurobarometer 261
(Flash eurobarometer on water)
Country Specific Questionnaire
Romania

FLASH 261 ‐ WATER
Q1.
Cât de informat(ă) considerați că sunteți despre problemele pe care le au lacurile, râurile şi apele
maritime din România?
‐ Foarte bine informat.............................................................................4
‐ Bine informat........................................................................................3
‐ Nu prea bine informat ..........................................................................2
‐ Deloc informat......................................................................................1
‐ [NȘ/NR] ................................................................................................9
Q2.

Cât de serioasă este problema calității apei în România?
“Problemele calității apei” pot însemna că apa este fie poluată fie ecosistemele sunt tulburate de prea
multe structuri fizice, precum baraje, canale?
Este...
‐ O problemă foarte serioasă..................................................................4
‐ O problemă destul de serioasă.............................................................3
‐ Nu este o problemă serioasă sau .........................................................2
‐ Deloc o problemă .................................................................................1
‐ [NȘ/NR] ................................................................................................9

Q3.

Cât de serioasă este problema cantității apei în România?
“Problemele cantității apei” pot însemna fie prea multă apă, producând probleme precum inundațiile,
sau prea puțină apă datorită secetelor sau supra‐consumului de apă
Este...
‐ O problemă foarte serioasă..................................................................4
‐ O problemă destul de serioasă.............................................................3
‐ Nu este o problemă serioasă sau .........................................................2
‐ Deloc o problemă .................................................................................1
‐ [NȘ/NR] ................................................................................................9

Q4.
Credeți că, în ultimii 5 ani, calitatea râurilor, lacurilor și apelor maritime din România s‐a:
‐ Îmbunătățit...........................................................................................1
‐ A rămas la fel, sau.................................................................................2
‐ Deteriorat .............................................................................................3

‐ [NȘ/NR] ................................................................................................9
Q5.

Ați putea să‐mi spuneți ce impact credeți că are fiecare dintre următoarele asupra statutului apei din
România? Are un impact mare, un impact moderat, un impact mic sau nu are deloc un impact?
[CITEȘTE – UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
‐ Impact mare .........................................................................................4
‐ Impact moderat ....................................................................................3
‐ Impact mic ............................................................................................2
‐ Niciun impact........................................................................................1
‐ [NȘ/NR] ................................................................................................9
a) Consumul de apă şi de apă reziduală al gospodăriilor ............................................................1 2 3 4 9
b) Folosirea apei, pesticidelor, fertilizatoarelor în agricultură ....................................................1 2 3 4 9
c) Folosirea apei şi poluarea de către industrie...........................................................................1 2 3 4 9
d) Producția de energie ‐ hidroenergie, apă de răcire ................................................................1 2 3 4 9
e) Turism......................................................................................................................................1 2 3 4 9
f) Transportul naval ‐ porturi, canale, revărsări ..........................................................................1 2 3 4 9

Q6.

Vă voi citi o listă de amenințări. Îmi puteți spune care credeți dvs. că sunt principalele amenințări
pentru mediul apei din România?
[CITEȘTE – ROTEȘTE – RĂSPUNSURI MULTIPLE]
‐ Creşterea algelor ..................................................................................1
‐ Poluarea chimică ..................................................................................2
‐ Insuficiența apei ...................................................................................3
‐ Inundațiile ............................................................................................4
‐ Ecosistemele de apă schimbate............................................................5
‐ Baraje, canale sau alte schimbări fizice ................................................6
‐ Schimbarea climei.................................................................................7
‐ [Nu îmi pasă de această problemă] ....................................................97
‐ [Altele] ................................................................................................98
‐ [NȘ/NR] ..............................................................................................99

Q7.

Vă rog să îmi spuneți, din lista următoare, care credeți că va fi cel mai important impact al schimbării
climei asupra apei din România?
[CITEȘTE – ROTEȘTE – UN SINGUR RĂSPUNS]
‐ Mai multe inundații .............................................................................1
‐ Creşterea nivelului mării.......................................................................2
‐ Creşterea problemelor de lipsă a apei şi secetă ...................................3
‐ Schimbarea ecosistemelor ...................................................................4

‐ Niciun impact semnificativ al schimbării climei asupra apei ................5
‐ [Altele] ..................................................................................................8
‐ [NȘ/NR] ................................................................................................9
Q8.

Există moduri variate de reducere a problemelor legate de apă. Pentru a reduce aceste probleme ați
făcut vreunul din următoarele lucruri în ultimii doi ani?
[CITEȘTE – UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
‐ Da..........................................................................................................1
‐ Nu .........................................................................................................2
‐ [Nu e cazul] ..........................................................................................8
‐ [NȘ/NR] ................................................................................................9
a) Ați limitat cantitatea de apă folosită (nu ați lăsat robinetele deschise, ați făcut duş în loc de baie în
cadă, ați instalat aparate de economisire a apei, etc.) .......................................................1 2 8 9
b) Ați folosit chimicale pentru gospodărie prietenoase cu mediul ...............................................1 2 8 9
c) Ați evitat folosirea pesticidelor şi fertilizatorilor în grădina dvs.................................................1 2 8 9

Q9.

Uniunea Europeană solicită Statelor Membre să pregătească un plan pentru managementul resurselor
de apă pentru a obține o calitate bună a apei până în 2015, numit Planurile de Management al
Bazinelor Râurilor, şi să consulte publicul şi părțile interesate în acest proces.
Cunoaşteți o astfel de consultare realizată de autorități asupra planurilor de management al bazinului
râului din zona în care locuiți?
Și plănuiți să vă exprimați opiniile la această consultare?
‐ Da, ați auzit şi veți participa..................................................................1
‐ Da, ați auzit şi ați participat deja ..........................................................2
‐ Da, ați auzit dar nu sunteți interesat ....................................................3
‐ Nu, nu ați auzit şi nu sunteți interesat..................................................4
‐ Nu, nu ați auzit dar veți participa .........................................................5
‐ [Nu, deoarece autoritățile oricum nu vă vor asculta]...........................6
‐ [NȘ/NR] ................................................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Sexul
[NU ÎNTREBA ‐ MARCHEAZĂ RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR]

D2.

‐

[1] Masculin

‐

[2] Feminin

Ce vârstă aveți?
‐

[_][_] ani

‐
D3.

[00] [Refuz/Fără răspuns]

Ce vârstă aveați când ați terminat ultima şcoală la zi?
[SCRIE VÂRSTA LA CARE A TERMINAT ŞCOALA]

D11.

D4.

‐

[_][_] ..........................................................................................................ani

‐

[ 0 0 ] .............................[ÎNCĂ URMEAZĂ O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA ZI]

‐

[ 0 1 ] ....................... [NU A FOST VREODATĂ LA ŞCOALĂ CU CURSURI DE ZI]

‐

[ 9 9 ] ............................................................................. [Refuz/Fără răspuns]

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l‐ați dobândit?
‐

Şcoala generală.............................................................................................1

‐

Învățământ mediu (liceu/şcoală profesională/de ucenici etc.) ....................2

‐

Învățământ superior .....................................................................................3

‐

[REFUZ] .........................................................................................................9

În ce priveşte ocupația dvs. actuală, ați spune că sunteți întreprinzător pe cont propriu, angajat,
muncitor necalificat sau ați spune că nu aveți o activitate profesională? Înseamnă că sunteți...

[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.

Ați spune că locuiți în...?
‐

zonă metropolitană ......................................................................................1

‐

alt oraş / centru urban..................................................................................2

‐

zonă rurală....................................................................................................3

‐

[Refuz] ..........................................................................................................9

