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Flash Eurobarometer 239
(Young people and science)
Country Specific Questionnaire
Romania

FLASH 239 – YOUNG PEOPLE AND SCIENCE
D1.

Sexul
[N U ÎN TREBA - MARCHE AZ Ă RĂ SP UNSUL CO R ES PUN ZĂ TO R]
Masculin......................................................................................................1
Feminin .......................................................................................................2

D2.

Ce vârstă aveţi?
[_][_] ani

[00]

[Refuz/Fără răspuns]

D3_a. Care este ultima şcoală absolvită la cursuri de zi?
-

Studii primare sau gimnaziale .................................................................1

-

Studii liceale / profesionale......................................................................2

-

Studii superioare .....................................................................................3

-

[NU A FOST VREODATĂ LA ŞCOALĂ CU CURSURI DE ZI] ................4

-

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

D3_b. În prezent ești elev/student la zi?
-

Da........................................................................................... 1 ASK D4A

-

Nu........................................................................................... 2 ASK D4B

-

[NŞ/NR] .................................................................................. 9 ASK D4B

D4A.. Care este ocupaţia actuală a persoanei care contribuie cel mai mult la venitul gospodăriei?
Aţi spune că această persoană este întreprinzător pe cont propriu, angajat, muncitor
necalificat sau fără activitate profesională? Acest lucru înseamnă că este…
D4B.. 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...

[ DAC Ă VĂ E ST E DAT UN RĂ SP UNS DI N C AT EGO RI A G ENE RALĂ, CIT E ŞTE SU BCAT EG O R IIL E CO R ES PUN ZĂTO ARE ]

- Întreprinzător pe cont propriu
Æ i.e. :

- agricultor, silvicultor, pescar .................................................................. 11

1

- 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
Q1.

Aş dori să vorbim despre temele ştirilor, care prezintă interes pentru dvs. Pentru fiecare
dintre temele pe care le voi citi în continuare vă rog să-mi spuneţi dacă vă interesează sau
nu.
Interesat......................................................................................................1
Neinteresat .................................................................................................2
[NŞ/NR]......................................................................................................9

2

a) Sport................................................................................................................................1 2 3 9
b) Politică.............................................................................................................................1 2 3 9
c) Ştiinţă şi tehnologie..........................................................................................................1 2 3 9
d) Economie ........................................................................................................................1 2 3 9
e) Cultură, Divertisment (filme, muzică, teatru)....................................................................1 2 3 9

Q2.

Cât de interesat(ă) sunteţi de următoarele subiecte? Aţi spune că sunteţi foarte interesat(ă),
interesat(ă) moderat sau deloc interesat(ă) de ...
[ R OT EŞ TE ŞI CIT EŞTE A-E ]
Foarte interesat...........................................................................................1
Interesat moderat........................................................................................2
Deloc interesat............................................................................................3
[NŞ/NR].......................................................................................................9
a) Tehnologia informaţiei şi comunicării...............................................................................1 2 3 9
b) Pământ şi mediul .............................................................................................................1 2 3 9
c) Cerul, stelele, universul ...................................................................................................1 2 3 9
d) Corpul omenesc, descoperirile medicale.........................................................................1 2 3 9
e) Noi invenţii şi tehnologii ...................................................................................................1 2 3 9

Q3.

Pentru fiecare dintre următoarele afirmaţii, vă rog să-mi spuneţi dacă tindeţi să fiţi de acord
sau în dezacord:
Puternic de acord........................................................................................1
Tind să fiu de acord ....................................................................................2
Tind să nu fiu de acord ...............................................................................3
Dezacord puternic.......................................................................................4
[NŞ/NR].......................................................................................................9
a) Ştiinţa aduce mai multe foloase decât face rău ............................................................1 2 3 4 9
b) Ştiinţa şi tehnologia vor ajuta la eliminarea sărăciei şi foametei din lume ....................1 2 3 4 9
c) Pe termen lung, progresul tehnologiei creează mai multe locuri de muncă decât elimină1 2 3 4
9
d) Astăzi, ştiinţa este influenţată prea mult de profit .........................................................1 2 3 4 9
e) Ştiinţa şi tehnologia ne fac vieţile mai sănătoase, mai uşoare şi mai confortabile ........1 2 3 4 9

Q4.

Aţi putea să-mi spuneţi în ce măsură sunteţi de acord sau nu sunteţi de acord cu
următoarele afirmaţii referitoare la scopurile cercetării ştiinţifice? Sunteţi puternic de acord,
tindeţi să fiţi de acord, tindeţi să fiţi în dezacord sau sunteţi în dezacord puternic cu
afirmaţia că ...
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( Î MP ART E B Ş I C, APO I ROT EŞT E A ŞI ( B S AU C))
Puternic de acord........................................................................................1
Tind să fiu de acord ....................................................................................2
Tind să nu fiu de acord ...............................................................................3
Dezacord puternic.......................................................................................4
[NŞ/NR].......................................................................................................9
a) Cercetarea ştiinţifică ar trebui să servească mai presus de toate dezvoltării cunoaşterii1 2 3 4
9
b) Cercetarea ştiinţifică ar trebui să servească mai presus de toate dezvoltării economice1 2 3 4
9
c) Cercetarea ştiinţifică ar trebui să servească mai presus de toate afacerilor şi întreprinderilor 1
2349

Q5.

Vă voi întreba acum care este opinia dvs. despre diferite domenii de cercetare. Vă rog să-mi
spuneţi dacă aţi auzit sau citit despre inovaţii în următoarele domenii?
Da, am auzit despre inovaţii şi sunt interesat(ă) de acestea.......................1
Am auzit despre inovaţii dar nu sunt prea interesat(ă) de acestea .............2
Nu am auzit despre inovaţii, dar sunt interesat (ă) de acestea ...................3
Nu am auzit despre inovaţii şi nici nu prea sunt interesat (ă) de acestea ...4
[NŞ/NR].......................................................................................................9
a) Alimente modificate genetic.............................................................................................1 2 3 9
b) Nanotehnologie ...............................................................................................................1 2 3 9
c) Energie nucleară..............................................................................................................1 2 3 9
d) Telefoane mobile .............................................................................................................1 2 3 9
e) Cercetarea embrionilor umani .........................................................................................1 2 3 9
f) Cercetarea creierului ........................................................................................................1 2 3 9
g) Tehnici de supraveghere computerizată şi video ............................................................1 2 3 9

Q6.

Există discuţii dacă următoarele domenii ştiinţifice şi inovaţii tehnice prezintă mai multe
riscuri decât avantaje pentru societate. Pentru fiecare dintre acestea, vă rog să-mi spuneţi
dacă în opinia dvs. acestea:
Prezintă mai multe avantaje decât riscuri pentru societate sau ..................1
Mai multe riscuri decât avantaje sau...........................................................2
Acelaşi număr de riscuri şi avantaje? .........................................................3
[NŞ/NR].......................................................................................................9
a) Alimente modificate genetic.............................................................................................1 2 3 9
b) Nanotehnologie ...............................................................................................................1 2 3 9
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c) Energie nucleară..............................................................................................................1 2 3 9
d) Telefoane mobile .............................................................................................................1 2 3 9
e) Cercetarea embrionilor umani .........................................................................................1 2 3 9
f) Cercetarea creierului ........................................................................................................1 2 3 9
g) Tehnici de supraveghere computerizată şi video ............................................................1 2 3 9

Q7.

În ceea ce priveşte efectul de seră şi încălzirea globală, care credeţi că este cea mai
potrivită soluţie? Vă rog să selectaţi dintre următoarele trei strategii pe aceea care ar fi cea
mai eficientă?
Avansul tehnologiei.....................................................................................1
O schimbare fundamentală a stilului nostru de viaţă ..................................2
Reglementări naţionale - la nivel global ......................................................3
[Niciunul dintre acestea, altul] .....................................................................8
[NŞ/NR].......................................................................................................9

Q8.

Sunteţi de părere că în următorii 20 ani situaţia din România se va îmbunătăţi semnificativ,
se va îmbunătăţi uşor, se va înrăutăţi sau se va înrăutăţi semnificativ în următoarele
domenii ale vieţii:
Se va îmbunătăţi semnificativ .....................................................................1
Se va îmbunătăţi uşor.................................................................................2
Se va înrăutăţi.............................................................................................3
Se va înrăutăţi semnificativ .........................................................................4
[NŞ/NR].......................................................................................................9
a) Calitatea alimentelor.....................................................................................................1 2 3 4 9
b) Calitatea aerului din oraşe............................................................................................1 2 3 4 9
c) Sănătatea populaţiei .....................................................................................................1 2 3 4 9
d) Calitatea apei ...............................................................................................................1 2 3 4 9
e) Comunicarea dintre oameni .........................................................................................1 2 3 4 9

Q9.

Am să vă citesc o serie de aspecte şi am să vă rog să-mi indicaţi pentru fiecare dintre
acestea dacă reprezintă un risc pentru sănătatea oamenilor: Reprezintă (INTRODU RISCUL
PENTRU SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOR) un foarte mare risc, un risc semnificativ, nu este
un risc major sau nu prezintă niciun risc pentru sănătate?
[C IT EŞTE - ROT EŞ TE A- I]
Un risc foarte mare .....................................................................................1
Un risc semnificativ .....................................................................................2
Nu reprezintă un risc mare..........................................................................3
Niciun risc pentru sănătate .........................................................................4
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[NŞ/NR].......................................................................................................9
a) Poluarea aerului cauzată de autoturisme .....................................................................1 2 3 4 9
b) Pesticidele folosite în culturile de plante.......................................................................1 2 3 4 9
c) Alimente modificate genetic ..........................................................................................1 2 3 4 9
d) Surplusul de îngrăşăminte care se infiltrează în rezervele subterane de apă ..............1 2 3 4 9
e) Vecinătatea centralelor nucleare ..................................................................................1 2 3 4 9
f) Folosirea telefoanelor mobile ........................................................................................1 2 3 4 9
g) Vecinătatea liniilor de înaltă tensiune ...........................................................................1 2 3 4 9
h) Vecinătatea combinatelor chimice ................................................................................1 2 3 4 9
i) Epidemiile noi ................................................................................................................1 2 3 4 9

Q10_A. În opinia dvs., în România cine ar trebui să aibă în primul rând, cea mai mare influenţă
asupra deciziilor legate de modul de cheltuire a banilor pentru cercetare?
[CIT E ŞTE - R OTE ŞTE ]
Comunitatea ştiinţifică.................................................................................1
Guvernul .....................................................................................................2
Cetăţenii......................................................................................................3
Întreprinderile private ..................................................................................4
Organizaţiile de cercetare ...........................................................................5
Uniunea Europeană....................................................................................6
Media ..........................................................................................................7
[NŞ/NR].......................................................................................................9

Q10_B. Dar în al doilea rând?
[CIT E ŞTE - R OTE ŞTE ]
Comunitatea ştiinţifică.................................................................................1
Guvernul .....................................................................................................2
Cetăţenii......................................................................................................3
Întreprinderile private ..................................................................................4
Organizaţiile de cercetare ...........................................................................5
Uniunea Europeană....................................................................................6
Media ..........................................................................................................7
[NŞ/NR].......................................................................................................9

Q11.

Vă rog să îmi spuneţi dacă tindeţi să fiţi de acord sau în dezacord cu următoarele afirmaţii
legate de oamenii de ştiinţă:
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[CIT E ŞTE ŞI ROT E ŞTE A ŞI B ]
Puternic de acord........................................................................................1
Tind să fiu de acord ....................................................................................2
Tind să nu fiu de acord ...............................................................................3
Dezacord puternic.......................................................................................4
[NŞ/NR].......................................................................................................9
a. Oamenii de ştiinţă sunt oameni devotaţi care lucrează pentru binele umanităţii...........1 2 3 4 9
b. Datorită cunoştinţelor pe care le au, oamenii de ştiinţă deţin o putere care îi poate face
periculoşi ..........................................................................................................................1 2 3 4 9

Q12.

Vă gândiţi să studiaţi într-unul din următoarele domenii pentru a obţine un loc de muncă ce
necesită educaţie ştiinţifică?
Da, bineînţeles............................................................................................1
Da, probabil ................................................................................................2
Nu, probabil că nu.......................................................................................3
Nu, cu siguranţă nu.....................................................................................4
[NŞ/NR].......................................................................................................9
a. Ştiinţele naturii ..............................................................................................................1 2 3 4 9
b. Matematică ...................................................................................................................1 2 3 4 9
c. Inginerie ........................................................................................................................1 2 3 4 9
d Biologie, medicină..........................................................................................................1 2 3 4 9
e. Ştiinţe sociale/umaniste ................................................................................................1 2 3 4 9
f. Economie/afaceri ...........................................................................................................1 2 3 4 9

ÎNTREABĂ DACĂ

ORICARE ESTE”NU”, Q12_C = 3, 4 SAU Q12_D = 3,4

Q13.A. Aţi menţionat că nu vă gândiţi să studiaţi [foloseşte ce se aplică: inginerie şi/sau biologie,
medicină]. Puteţi să îmi spuneţi de ce nu?
[M ULT IPL E R ĂS PUNSURI P O SIBI L E ]
Mi-am ales deja profesia.............................................................................1
Nu am abilităţi pentru o astfel de profesie...................................................2
Nu ma interesează o astfel de profesie ......................................................3
Acest tip de profesie nu se plăteşte destul de bine.....................................4
[NŞ/NR].......................................................................................................9

ÎNTREABĂ DACĂ ORICARE ESTE “DA”, Q12_A= 1,2 SAU Q12_B = 1,2
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Q13.B. Ce tip de profesie care necesită educaţie ştiinţifică v-ar plăcea să aveţi?
[UN S I NG UR RĂ SP UNS P OSIB I L !]
Cercetător în sectorul public .......................................................................1
Profesor ......................................................................................................2
Cercetător în sectorul privat........................................................................3
Inginer.........................................................................................................4
Tehnician ....................................................................................................5
Specialist în domeniul medical....................................................................6
[NŞ/NR].......................................................................................................9

Q14.

Aţi putea să-mi spuneţi în ce măsură sunteţi de acord sau nu sunteţi de acord cu fiecare
dintre următoarele afirmaţii? Sunteţi puternic de acord, tindeţi să fiţi de acord, tindeţi să fiţi
în dezacord sau să fiţi în dezacord puternic?
Puternic de acord........................................................................................1
Tind să fiu de acord ....................................................................................2
Tind să nu fiu de acord ...............................................................................3
Dezacord puternic.......................................................................................4
[NŞ/NR].......................................................................................................9
a) interesul tinerilor pentru ştiinţă este esenţial pentru prosperitatea noastră viitoare ......1 2 3 4 9
b) fetele şi femeile tinere ar trebui să fie încurajate mai mult spre studii şi cariere în domeniul
ştiinţific..............................................................................................................................1 2 3 4 9
c) orele de ştiinţe (naturale) din şcoli nu sunt suficient de atrăgătoare .............................1 2 3 4 9
d) guvernul nostru ar trebui să cheltuiască mai mulţi bani pentru cercetarea ştiinţifică ....1 2 3 4 9
e) Uniunea Europeană ar trebui să cheltuiască mai mulţi bani pentru cercetare..............1 2 3 4 9
f) ar trebui să existe mai multă coordonare a cercetării între Statele Membre în UE ........1 2 3 4 9
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