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Flash Eurobarometer 213
(European Citizenship)

Country Specific Questionnaire
Romania

Flash 213 – Awareness of Citizen’s rights
Q1. Această cercetare se referă la cetăţenie în Uniunea Europeană. Sunteţi familiarizat
cu expresia “cetăţean al Uniunii Europene”?
- Da, şi ştiţi ce înseamnă. ................................................................... 1
- Da, aţi auzit despre aceasta, dar nu sunteţi sigur ce înseamnă. ..... 2
- Nu, nu aţi auzit niciodată de expresia “cetăţean al Uniunii Europene”.

3

- [NŞ/NR]............................................................................................. 9

Q2. Cât de bine simţiţi că sunteţi informat despre drepturile dumneavoastră ca
cetăţean al Uniunii Europene?
UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- Foarte bine informat.......................................................................... 4
- Bine informat..................................................................................... 3
- Nu sunt bine informat........................................................................ 2
- Deloc informat................................................................................... 1
- [NŞ/NR]............................................................................................. 9

Q3. Pentru fiecare din afirmaţiile pe care vi le voi citi, vă rog să răspundeţi cu adevărat
sau fals:
UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE
- Adevărat ............................................................................ 1
- Fals.................................................................................... 2
- [NŞ/NR ............................................................................. 9

a. Trebuie să soliciţi să devii cetăţean al Uniunii. ......................................... 1 2 9
b. Dvs. sunteţi atât cetăţean al Uniunii Europene cât şi al României în
acelaşi timp............................................................................................. 1 2 9
c. Dacă doriţi, puteţi alege să nu fiţi cetăţean al Uniunii Europene. ............. 1 2 9

Q4. De fapt, toţi cetăţenii din ţările membre UE sunt “cetăţeni ai Uniunii Europene”. În
opinia dumneavoastră, ce drepturi are un cetăţean al Uniunii Europene?
UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE
- Da, are acest drept

......................................................... 1

- Nu, nu are acest drept ....................................................... 2
- [NŞ/NR] ............................................................................. 9

a) Un cetăţean al Uniunii Europene are dreptul de reşedinţă în
oricare stat membru UE, în funcţie de anumite condiţii........................ 1 2 9
b) Un cetăţean al Uniunii Europene are dreptul de a dobândi
naţionalitatea oricărui stat membru în care a locuit cel puţin 5
ani. ........................................................................................................ 1 2 9
c)

Un cetăţean al Uniunii Europene are dreptul de a face o
plângere Comisiei Europene, Parlamentului European sau
Ombudsmanului European. .................................................................. 1 2 9

d) Un cetăţean al Uniunii Europene din alt stat membru, care
trăieşte în România, are dreptul de a vota sau de a candida la
alegerile locale aici................................................................................ 1 2 9
e) Un cetăţean al Uniunii Europene din alt stat membru, care
locuieşte în România, are dreptul de a vota sau de a candida la
alegerile pentru Parlamentul naţional de aici........................................ 1 2 9
f)

Un cetăţean al Uniunii Europene din alt stat membru, care
locuieşte în România, are dreptul de a vota sau de a candida la
alegerile pentru Parlamentul European aici.......................................... 1 2 9

g) Un cetăţean al Uniunii Europene care se află în afara UE, are
dreptul de a solicita ajutorul ambasadelor care reprezintă alte
ţări membre ale Uniunii Europene dacă ţara sa nu are nici o
ambasadă acolo.................................................................................... 1 2 9
h) Un cetăţean al Uniunii Europene având reşedinţa în alt stat
membru, are dreptul de fi tratat exact în acelaşi fel ca oricare alt
cetăţean al ţării respective. ................................................................... 1 2 9

Q5. Sunteţi familiarizat cu “Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene”,
care garantează de asemenea, drepturile fundamentale ale cetăţenilor Uniunii
Europene?
UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL
- Da şi ştiţi ce reprezintă aceasta. .......................................................................... 1
- Da, aţi auzit despre aceasta, dar nu sunteţi sigur ce reprezintă.......................... 2
- Nu, nu aţi auzit niciodată despre “Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii
Europene”.......................................................................................................... 3
- [NŞ/NR] ................................................................................................................ 9

D1.

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

D2.

Ce vârstă aveţi?
[_][_]
[00]

D3.

ani
[Refuz/Fără răspuns]

Ce vârstă aveaţi când aţi terminat ultima şcoală la zi?
[Scrie VÂRSTA LA CARE A TERMINAT ŞCOALA]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Masculin
Feminin

ani
[ÎNCĂ URMEAZĂ O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA ZI]
[NU A FOST VREODATĂ LA ŞCOALĂ CU CURSURI DE ZI]
[Refuz/Fără răspuns]

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,...).............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

