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FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

În general vorbind, spuneţi-mi vă rog dacă sunteţi foarte mulţumit(ă), mai degrabă mulţumit(ă), mai
degrabă nemulţumit(ă) sau de deloc mulţumit(ă) de fiecare dintre următoarele servicii din [CITY]
[CITEŞTE – ROTEŞTE - UN SINGUR RĂSPUNS PE RÂND]
Foarte mulţumit(ă)..................................................................4
Mai degrabă mulţumit(ă)........................................................3
Mai degrabă nemulţumit(ă) ..................................................2
Deloc mulţumit(ă) ...................................................................1
[NŞ/NR] .................................................................................9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Q2

Transportul în comun din oraş, de exemplu autobuze, tramvaie sau metrou
Şcoli
Seriviciile de îngrijire a sănătăţii oferite de spitale
Seriviciile de îngrijire a sănătăţii oferite de doctori
Spaţii verzi cum sunt parcurile publice şi grădinile
Facilităţi pentru practicarea sporturilor, cum sunt terenurile şi sălile de sport
Cinematografe
Facilităţi culturale, cum sunt săli de concerte, teatre, muzee şi biblioteci
Acces public la internet, cum sunt internet cafe-urile sau bibliotecile
Acces la internet de acasă

Vă voi citi câteva afirmaţii. Spuneţi-mi dacă sunteţi total de acord, oarecum de acord, oarecum în
dezacord sau în total dezacord cu fiecare dintre aceste afirmaţii.
[CITEŞTE – ROTEŞTE - UN SINGUR RĂSPUNS PE RÂND]
Total de acord .......................................................................4
Oarecum de acord .................................................................3
Oarecum în dezacord ............................................................2
Total în dezacord ...................................................................1
[NŞ/NR] ............................................................................. 9
A
B
C
D
E
F
G
H

În [CITY] este uşor să-ţi găseşti un loc de muncă bun
Străinii care trăiesc în [CITY] sunt bine integraţi
În [CITY], este uşor să găseşti o locuinţă bună la un preţ rezonabil
Când apelaţi la serviciile administrative ale [CITY], sunteţi ajutat în mod eficient
În [CITY], poluarea aerului este o problemă mare
În [CITY], zgomotul este o problemă mare
[CITY] este un oraş curat
[CITY] îşi cheltuie resursele într-un mod responsabil

[NU ROTI ULTIMELE DOUĂ ÎNTREBĂRI ŞI PĂSTREAZĂ-LE PENTRU LA SFÂRŞIT]
I
J

Sunteţi mulţumit(ă) că trăiţi în [CITY]
În următorii cinci ani, va fi mai plăcut să trăieşti în [CITY]

Q3

Pentru fiecare dintre următoarele afirmaţii, vă rog să-mi spuneţi dacă vi se întâmplă întotdeauna,
uneori, rar sau niciodată.
[CITEŞTE – ROTEŞTE - UN SINGUR RĂSPUNS PE RÂND]

Întotdeauna ............................................................................4
Uneori .....................................................................................3
Rar .........................................................................................2
Niciodată.................................................................................1
[NŞ/NR] ............................................................................. 9
A
B
C

Aveţi dificultăţi cu plata facturilor la sfârşitul lunii
Vă simţiţi în siguranţă în zona în care locuiţi
Vă simţiţi în siguranţă în [CITY]

DEMOGRAPHICS
D1. Sexul
(NU ÎNTREBA - MARCHEAZĂ RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR)
Masculin ...........................................................................1
Feminin.............................................................................2
D2. Ce vârstă aveţi?
[_][_]
[99]

ani
[Refuz/Fără răspuns]

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

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 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,...)
- managerul unei companii .......................................... 14
- altceva ....................................................................... 15
- Angajat
Æ i.e. :

- specialist cu studii superioare angajat (medic, avocat, contabil, arhitect)
- manager general, director, poziţie de management de top22
- 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

13

21

D5.

Care dintre următoarele afirmaţii vi se potriveşte?
(O SINGURĂ AFIRMAŢIE ESTE PERMISĂ, ALEGEŢI PRIMA CARE SE POTRIVEŞTE, GÂNDIŢI-VĂ
LA CELE 25 STATE MEMBRE UE ÎN ACEST MOMENT)
- Părinţii mei şi cu mine ne-am născut în [ŢARA] ............. 1
- M-am născut în altă ţară care nu e membră UE ............. 2
- M-am născut în altă ţară membră UE.............................. 3
- M-am născut în [ŢARA] şi unul dintre părinţii mei s-a născut în altă ţară care nu este
membră UE ....................................................................... 4
- M-am născut în [ŢARA] şi unul dintre părinţii mei s-a născut în altă ţară membră UE
- [NŞ/NR] .......................................................................... 9

D5_NONEU. Care dintre următoarele afirmaţii vi se potriveşte?
(O SINGURĂ AFIRMAŢIE PERMISĂ, ALEGE PRIMA CARE CORESPUNDE)
- Părinţii mei şi cu mine ne-am născut în [ŢARA] ............. 1
- M-am născut în străinătate ............................................. 2
- M-am născut în România, însă unul din părinţii mei s-a născut în străinătate

3

- [NŞ/NR] .......................................................................... 9
D6. Pentru a înţelege mai bine la ce zonă din oraş va referiţi, aş vrea să-mi spuneţi în ce zonă locuiţi.
Această informaţie va fi folosită doar pentru a reprezenta rezultatele noastre pe hartă. Îmi spuneţi vă rog
care este codul poştal al străzii pe care locuiţi?
Codul poştal ............................................................ ______
[NŞ/NR] ....................................................................... 9999
D8. Cu aceasta, interviul nostru a luat sfârşit. Totuşi, în viitor, Gallup ar dori să recontacteze câteva
persoane pentru a le mai adresa câteva întrebări suplimentare. Puteţi să ne daţi permisiunea dvs. de a vă
suna din nou peste un timp pentru a afla mai multe despre gândurile şi opiniile dvs. ?
Da .....................................................................................1
Nu .....................................................................................2
(Refuz)..............................................................................3
(NŞ/NR) ............................................................................9

Pentru codul 1 la D8, întreabă:
D9. Aţi putea vă rog să-mi daţi numele dvs. pentru ca operatorul Gallup să vă găsească mai uşor?
NUMELE: _________

5

