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Romania

FLASH ‐ 269
Aş dori să vă adresez câteva întrebări referitoare la relaţiile dintre diversele generaţii care
formează societatea noastră
Q1. Am să vă citesc o serie de afirmații despre relațiile dintre tineri şi vârstnici
Pentru fiecare dintre acestea, vă rog să‐mi spuneți dacă sunteți puternic de acord, oarecum de acord,
oarecum în dezacord sau puternic în dezacord
[ROTEŞTE ITEMII – CITEŞTE FIECARE LINIE PE RÂND ‐ UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
Puternic de acord......................................................................4
Oarecum de acord ....................................................................3
Oarecum în dezacord................................................................2
Puternic în dezacord.................................................................1
[NŞ/NR] ...................................................................................9

A … Tinerii şi vârstnicii nu cad uşor de acord asupra a ceea ce este mai bine pentru societate 4 3 2
19
B … Vârstnicii sunt o povară pentru societate

43219

C … Mass-media exagerează riscul unui conflict între generaţii

43219

D … Deoarece vor fi mai mulţi votanţi vârstnici, deciziile politice vor acorda mai puţină atenţie
nevoilor tinerilor

43219

E … Deoarece vârstnicii lucrează până la vârste mai târzii, vor fi mai puţin slujbe disponibile pentru
tineri

43219

F … În România, femeile vârstnice au un risc mai mare de sărăcie decât bărbaţii vârstnici 4 3 2 1
9
G … Companiile care angajează mai mult tineri au performanţe mai bune decât cele care angajează
oameni de diverse vârste.

43219

Q2. Acum am să vă citesc câteva afirmații referitoare la pensii
Vă rog să‐mi spuneți dacă sunteți puternic de acord, oarecum de acord, oarecum în dezacord sau
puternic în dezacord
[ROTEŞTE ITEMII – CITEŞTE FIECARE LINIE PE RÂND ‐ UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
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Puternic de acord......................................................................4
Oarecum de acord ....................................................................3
Oarecum în dezacord................................................................2
Puternic în dezacord.................................................................1
[NŞ/NR] ...................................................................................9

A … În următoarele decenii, guvernele nu vor mai putea plăti pentru pensiile şi îngrijirea persoanelor
vârstnice

43219

B … Persoanele angajate vor fi din ce în ce mai mult împotriva plătirii taxelor şi contribuţiilor sociale
pentru sprijinirea persoanelor vârstnice

43219

C … Guvernul nostru cheltuieşte prea puţin pentru educaţie şi tineri comparativ cu ceea ce cheltuieşte
pentru vârstnici

43219

D … Vârstnicii acceptă nevoia de reformare majoră a pensiilor pentru a uşura povara financiară de pe
umerii persoanelor de vârstă activă

43219

E … Guvernul nostru trebuie să aloce mai mulţi bani pentru pensii şi îngrijirea vârstnicilor 4 3 2 1
9
F … Guvernul nostru ar trebui să facă mai uşoară continuarea muncii, pentru vârstnicii din România,
şi după vârsta normală de pensionare, dacă îşi doresc acest lucru

43219

Q3. Vârstnicii nu doar primesc din partea societății, ci pot contribui cu ceva în schimb
Vă rog să‐mi spuneți dacă sunteți puternic de acord, oarecum de acord, oarecum în dezacord sau
puternic în dezacord
[ROTEŞTE ITEMII – CITEŞTE FIECARE LINIE PE RÂND ‐ UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
Puternic de acord......................................................................4
Oarecum de acord ....................................................................3
Oarecum în dezacord................................................................2
Puternic în dezacord.................................................................1
[NŞ/NR] ...................................................................................9
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A … În România, vârstnicii au o contribuţie majoră ca voluntari în organizaţii caritabile sau
comunitare

43219

B … Contribuţia vârstnicilor care au grijă de familie sau de alte rude nu este apreciată destul în
România

43219

C … Ajutorul financiar al părinţilor şi bunicilor este important pentru tinerii care îşi formează propriile
gospodării şi familii

43219

E … Nu există destule oportunităţi pentru tineri şi vârstnici să se întâlnească şi să lucreze împreună în
asociaţii şi iniţiative locale comunitare

43219

F … Dezvoltarea de produse şi servicii care să răspundă nevoilor vârstnicilor vor deveni un motor
important al economiei din România

43219

Q4. Permiteți‐mi să vă citesc câteva afirmații referitoare la îngrijirea vârstnicilor
Vă rog să‐mi spuneți dacă sunteți puternic de acord, oarecum de acord, oarecum în dezacord sau
puternic în dezacord
[ROTEŞTE ITEMII – CITEŞTE FIECARE LINIE PE RÂND ‐ UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
Puternic de acord......................................................................4
Oarecum de acord ....................................................................3
Oarecum în dezacord................................................................2
Puternic în dezacord.................................................................1
[NŞ/NR] ...................................................................................9

A … Doctorii, asistentele şi îngrijitorii profesionişti din România sunt bine pregătiţi pentru a răspunde
nevoilor speciale ale vârstnicilor

43219

B … Persoanele care trebuie să aibă grijă acasă de membrii mai în vârstă ai familiei primesc un sprijin
bun din partea serviciilor sociale din România

43219

C … În România sunt suficiente servicii sociale care îi sprijină pe vârstnicii cu sănătate şubredă astfel
încât să poată sta în propria casă

43219

D … În România, mulţi din vârstnicii cu sănătate şubredă nu pot trăi singuri deoarece casele acestora
nu sunt adaptate nevoilor lor

43219

E … Vârstnicii ar contribui mult mai mult în societate dacă le-ar fi mai uşor să se deplaseze 4 3 2
19

Q5. La final aş dori să vă întreb despre rolul autorităților publice
Vă rog să‐mi spuneți dacă sunteți puternic de acord, oarecum de acord, oarecum în dezacord sau
puternic în dezacord
ROTEŞTE ITEMII – CITEŞTE FIECARE LINIE PE RÂND ‐ UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
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Puternic de acord......................................................................4
Oarecum de acord ....................................................................3
Oarecum în dezacord................................................................2
Puternic în dezacord.................................................................1
[NŞ/NR] ...................................................................................9

A … Şcolile ar trebui să promoveze relaţii mai bune între tineri şi vârstnici

43219

B … Autorităţile locale ar trebui să sprijine asociaţiile şi iniţiativele care cultivă relaţii mai puternice
între tineri şi vârstnici

43219

C … Guvernul face o treabă bună în promovarea unei înţelegeri mai bune între tineri şi vârstnici 4
3219
D … Ar trebui să existe centre publice unde voluntarii vârstnici să fie ajutaţi să găsească oportunităţi
de voluntariat care se potrivesc aptitudinilor şi dorinţelor acestora

D1.

43219

Sexul
[NU ÎNTREBA ‐ MARCHEAZĂ RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR]

D2.

D3.

‐

[1] Masculin

‐

[2] Feminin

Ce vârstă aveți?
‐

[_][_] ani

‐

[00] [Refuz/Fără răspuns]

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

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]

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
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‐ Angajat
Æ i.e. :

‐ specialist cu studii superioare angajat (medic, avocat, contabil, arhitect)...... 21
‐ manager general, director, poziție de management de top............................ 22
‐ poziție managerială de mijloc ........................................................................... 23
‐ Funcționar public............................................................................................... 24
‐ Funcționar, 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
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