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FLASH 257 ‐ ENLARGEMENT
În 1989, regimurile din Europa Centrală şi de Est, ce aveau strânse legături cu Uniunea Sovietică, s‐au
destrămat, şi în anumite țări au avut loc schimbări politice semnificative. Aceste evenimente sunt
acum cunoscute drept “Căderea Cortinei de Fier” sau “Căderea Zidului Berlinului”. În 2004, opt țări din
Europa Centrală şi de Est au intrat în Uniunea Europeană, urmate de Bulgaria şi România în 2007.
Am dori să aflăm opinia dvs. despre aceste două evenimente, căderea aşa‐zisei Cortine de Fier, de acum
20 de ani, şi integrarea țărilor din Europa Centrală şi de Est în Uniunea Europeană.

Q1.

Gândindu‐vă la schimbările care au urmat după ”căderea Cortinei de Fier” în 1989, sunteți sau nu de
acord cu următoarele afirmații?
‐ De acord ...............................................................................................1
‐ În dezacord ..........................................................................................2
‐ [NȘ/NR] ................................................................................................9
a) Aceste schimbări au adus mai multă libertate tuturor în Europa .................................................1 2 9
b) Aceste schimbări au avut drept rezultat niveluri de trai mai bune în Europa Centrală și de Est..1 2 9
c) Aceste schimbări au creat oportunități noi doar pentru generația tânără ...................................1 2 9
d) Aceste schimbări au contribuit la dispariția granițelor și au permis circulația liberă a oamenilor în
Europa ....................................................................................................................................1 2 9
e) Aceste schimbări au fost importante doar pentru țările Central și Est‐Europene........................1 2 9
f) Aceste schimbări au oferit oportunități bune de afaceri pentru companiile Vest Europene în Europa
Centrală şi de Est....................................................................................................................1 2 9

Q2.

Acum, aş dori să vă rog să evaluați impactul general al acestor schimbări. Sunteți de acord sau în
dezacord cu următoarele afirmații?
‐ De acord ...............................................................................................1
‐ În dezacord ..........................................................................................2
‐ [NȘ/NR] ................................................................................................9
a) Calitatea vieții în Europa Centrală și de Est s‐a îmbunătățit considerabil din 1989......................1 2 9
b) Situația predominantă în țările Europei Centrale şi de Est înainte de 1989 a fost mai bună decât
cea actuală .............................................................................................................................1 2 9
c) Aceste schimbări au făcut ca viața să fie mai nesigură în țara noastră .........................................1 2 9

Q3.

În ceea ce priveşte consecințele intergrării țărilor Central şi Est‐Europene în Uniunea Europeană,
sunteți de acord sau nu cu următoarele afirmații?
‐ De acord ...............................................................................................1

‐ În dezacord ...........................................................................................2
‐ [NȘ/NR] ................................................................................................9
a) A ajutat la păstrarea securității şi stabilității în Europa în ansamblu ...........................................1 2 9
b) A creat probleme din cauza existenței culturilor şi valorilor prea diferite între diversele țări ale
Uniunii Europene ...................................................................................................................1 2 9
c) A condus la răspândirea valorilor democratice şi a consolidat protecția drepturilor omului în
Europa ....................................................................................................................................1 2 9
d) A contribuit la pierderea locurilor de muncă în țara noastră........................................................1 2 9
e) A crescut greutatea Uniunii Europene în politica mondială .........................................................1 2 9
f) A scăzut standardele sociale în Europa în ansamblu .....................................................................1 2 9
g) A crescut prosperitatea și competitivitatea economică pentru Europa în ansamblu...................1 2 9
h) A crescut sentimentul de nesiguranță în Europa în ansamblu .....................................................1 2 9
i) A crescut securitatea europeană prin permiterea progresului în lupta împotriva crimei organizate și
a imigrației ilegale ..................................................................................................................1 2 9
j) A condus la creşterea şi modernizarea economiilor țărilor din Europa Centrală şi de Est.............1 2 9
k) A condus la realizarea de către țările Vest Europene a unor transferuri financiare masive pentru a
ajuta aceste țări să se modernizeze .......................................................................................1 2 9
l) A dus la creşterea posibilităților oamenilor de a se deplasa şi a călători liber în Uniunea Europeană
...............................................................................................................................................1 2 9
m) A făcut ca Uniunea Europeană să fie mai greu de condus ..........................................................1 2 9
Q4A.

În cazul în care Uniunea Europeană s‐ar gândi să accepte noi state membre în viitor, care ar fi, în
opinia dvs., cele mai importante două aspecte din lista următoare care ar trebui luate în considerare
de Europa în ansamblu, în adoptarea unei decizii?
Pentru Europa în ansamblu
‐ Libertatea şi valorile democratice ........................................................1
‐ Îmbătrânirea populației europene .......................................................2
‐ Rolul Uniunii Europene în lume............................................................3
‐ Aspectele economice............................................................................4
‐ Stabilitatea la granițele Uniunii Europene............................................5
‐ Aspectele culturale şi religioase ...........................................................6
‐ Aspectele privind imigrația...................................................................7
‐ [Fără al doilea răspuns] ........................................................................8
‐ [NȘ/NR] ................................................................................................9

Q4B.

În cazul în care Uniunea Europeană s‐ar gândi să accepte noi state membre în viitor, care ar fi, în
opinia dvs., cele mai importante două aspecte din lista următoare care ar trebui luate în considerare
de România în adoptarea unei decizii?
Pentru România
‐ Libertatea şi valorile democratice ........................................................1
‐ Îmbătrânirea populației europene .......................................................2
‐ Rolul Uniunii Europene în lume............................................................3
‐ Aspectele economice............................................................................4
‐ Stabilitatea la granițele Uniunii Europene............................................5
‐ Aspectele culturale şi religioase ...........................................................6
‐ Aspectele privind imigrația...................................................................7
‐ [Fără al doilea răspuns] ........................................................................8
‐ [NȘ/NR] ...............................................................................................9

Q4C.

În cazul în care Uniunea Europeană s‐ar gândi să accepte noi state membre în viitor, care ar fi, din lista
următoare, cele mai importante două aspecte pentru dvs., care ar trebui luate în considerare în
adoptarea unei decizii?
Pentru dvs. personal?
‐ Libertatea şi valorile democratice ........................................................1
‐ Îmbătrânirea populației europene .......................................................2
‐ Rolul Uniunii Europene în lume............................................................3
‐ Aspectele economice............................................................................4
‐ Stabilitatea la granițele Uniunii Europene............................................5
‐ Aspectele culturale şi religioase ...........................................................6
‐ Aspectele privind imigrația...................................................................7
‐ [Fără al doilea răspuns] ........................................................................8
‐ [NȘ/NR] ...............................................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Sexul
[NU ÎNTREBA ‐ MARCHEAZĂ RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR]

D2.

D11.

‐

[1] Masculin

‐

[2] Feminin

Ce vârstă aveți?
‐

[_][_] ani

‐

[00] [Refuz/Fără răspuns]

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

D4.

‐

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

