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FLASH ‐ 256
“SUSTAINABLE CONSUMPTION &
PRODUCTION”
Q1. În general, cât de mult cunoaşteți despre impactul asupra mediului al produselor pe
care le cumpărați şi le folosiți?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
-

Sunt perfect conştient ............................................................................................... 4

-

Cunosc cele mai semnificative impacturi ................................................................. 3

-

Cunosc puţine despre acesta ..................................................................................... 2

-

Nu cunosc nimic ....................................................................................................... 1

-

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

Q2. Cât de importante sunt următoarele aspecte atunci când luați o decizie referitoare la ce
produse să cumpărați? Foarte importante, mai degrabă importante, mai degrabă
neimportante sau deloc importante?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS PE RÂND]
- Foarte important ........................................4
- Mai degrabă important ..............................3
- Mai degrabă neimportant ..........................2
- Deloc important.........................................1
- [NŞ/NR] ....................................................9

A. Impactul produsului asupra mediului înconjurător

43219

B. Preţul produsului

43219

C. Calitatea produsului

43219

D. Marca, numele mărcii produsului

43219

Q3. Unele produse au o etichetă ecologică care atestă faptul că sunt prietenoase cu mediul
Care afirmație vă caracterizează cel mai bine?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]

- Etichetele ecologice joacă un rol important în decizia mea de a cumpăra ...................... 1
- Etichetele ecologice nu joacă un rol important în decizia mea de a cumpăra ................ 2
- Niciodată nu citesc vreo etichetă ..................................................................................... 3
- [NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

Q4. Etichetele de mediu ar trebui să fie concise. Din lista pe care am să v‐o citesc, care
informație de mediu este cea mai importantă pentru a fi inclusă pe etichetă?
[CITEŞTE – ROTEȘTE – UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
- Confirmarea că produsul provine din surse prietenoase cu mediul ............................. 1
- Confirmarea că ambalajul este prietenos cu mediul .................................................... 2
- Cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră creată de acest produs .................. 3
- Dacă produsul poate fi reciclat/reutilizat ...................................................................... 4
- [NŞ/NR]........................................................................................................................ 9

Cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră produse direct sau indirect
de un produs se numeşte amprenta de carbon a unui produs. Aceasta măsoară
impactul producerii, vânzării şi utilizării sale, asupra mediului şi în special
asupra schimării climatice. (TREBUIE CITIT ÎNAINTE DE Q5)
Q5. Ar trebui ca eticheta ce indică amprenta de carbon a unui produs să fie obligatorie în
viitor?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
- Da ................................................................................................................................. 1
- Nu, ar trebui să fie făcută pe baze voluntare................................................................. 2
- Amprenta de carbon nu mă interesează ........................................................................ 3
- [NŞ/NR]........................................................................................................................ 9

Q6. Cum pot vânzătorii cu amănuntul să contribuie cel mai bine la promovarea
produselor prietenoase cu mediul?
[CITEŞTE – ROTEȘTE – UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]

- Să pună la dispoziţia consumatorilor informaţii mai bune ........................................... 1
- Să aibă în magazinele lor promoţii regulate centrate pe produsele prietenoase cu
mediul.......................................................................................................................... 2
- Să aibă un colţ verde dedicat în magazinele lor numai cu produse prietenoase cu
mediul.......................................................................................................................... 3
- Să crească vizibilitatea la rafturi a produselor prietenoase cu mediul .......................... 4
- [NŞ/NR]........................................................................................................................ 9

Q7. La ce tip de impozitare ar trebui să se gândească autoritățile publice să apeleze pentru a
promova produsele prietenoase cu mediul: ... ?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
- … să reducă impozitele pentru produsele mai prietenoase cu mediul ......................... 1
- … să crească taxele pentru produsele care dăunează mediului.................................... 2
- … o combinaţie a ambelor variante.............................................................................. 3
- [Introducerea unui sistem de impozitare pentru a promova produsele prietenoase cu
mediul nu este o idee bună] ......................................................................................... 4
- [NŞ/NR]........................................................................................................................ 9

Q8. În opinia dvs., care dintre următoarele acțiuni ar avea cel mai mare impact în rezolvarea
problemelor de mediu?

[Operator, dacă respondentul întreabă: “Modalitățile sustenabile de
transport” sunt mijloace de transport care nu deteriorează / deteriorează
mai puțin mediul (de ex. emit mai puține gaze cu efect de seră, utilizează
resurse care se pot înlocui etc.), şi de aceea promovează dezvoltarea
durabilă şi contribuie la lupta împotriva schimbării climatice. Câteva
exemple din viața de zi cu zi sunt: a lua trenul în locul avionului atunci
când mergi în străinătate, a merge la serviciu cu bicicleta sau cu
transportul în comun şi nu cu automobilul, sau a împărți acelaşi
automobil cu cineva.]
[CITEŞTE – ROTEȘTE – UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]

- Cumpărarea produselor fabricate prin metode prietenoase cu mediul.......................... 1
- Cumpărarea de electrocasnice eficiente din punct de vedere al consumului de energie2
- A face eforturi pentru a folosi mai puţină apă .............................................................. 3
- Reducerea la minim a gunoiului şi reciclarea ............................................................... 4
- A călători mai puţin şi adoptarea unor modalităţi de transport sustenabile .................. 5
- [NŞ/NR]........................................................................................................................ 9

Eticheta ecologică a UE (Floarea) este o schemă de certificare care îi ajută pe
consumatorii europeni să distingă produsele şi serviciile mai verzi, mai
prietenoase cu mediul (TREBUIE CITITĂ ÎNAINTE PENTRU Q9)
Q9. Cunoaşteți Floarea, simbolul etichetei ecologice a UE?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
- Am vazut-o sau am auzit despre ea şi am cumpărat produse cu această etichetă............. 1
- Am văzut-o sau am auzit despre ea, dar nu am cumpărat produse cu această etichetă .... 2
- Nu am văzut-o niciodată şi nici nu am auzit despre ea .................................................... 3
- [NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

Q10. Cât de multă încredere aveți în afirmațiile producătorilor referitoare la performanțele
de mediu ale produselor proprii?

[OPERATOR: “performanțele de mediu ale unui produs” = cât de bun (sau
cât de rău) este un produs din punctul de vedere ale mediului
înconjurător. Asta include amprenta ecologică/de carbon a produsului,
cât de prietenos cu mediul este procesul de producție,
distribuție/vânzare, utilizare a produsului şi posibilitatea de a‐l
reutiliza/recicla.]
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
-Încredere totală .............................................................................................................. 4
-Mai degrabă încredere ................................................................................................... 3
-Mai degrabă neîncredere ............................................................................................... 2
-Neîncredere totală.......................................................................................................... 1
- [NŞ/NR]........................................................................................................................ 9

Q11. Care afirmație reflectă cel mai bine opinia dvs. asupra modului actual în care
companiile raportează performanțele lor legate de mediu şi de social:
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
- Am încredere în modul în care companiile raportează propriile performanţe de mediu
şi sociale ...................................................................................................................... 1
- Nu am încredere în modul în care companiile raportează propriile performanţe de
mediu şi sociale ........................................................................................................... 2
- Nu mă interesează modul în care companiile îşi raportează propriile performanţe de
mediu şi sociale ........................................................................................................... 3
- [NŞ/NR]........................................................................................................................ 9

Q12. Când achiziționați produse care utilizează electricitate (precum televizoarele sau
computerele) sau combustibil (boilere, maşini), luați în calcul cât de eficiente din
punct de vedere energetic sunt acestea? Un produs eficient din punct de vedere
energetic este un produs care poate îndeplini aceleaşi sarcini ca şi altele, folosind
mai puțină energie pentru aceasta.
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
-Întotdeauna .................................................................................................................... 4
-De cele mai multe ori, deseori ....................................................................................... 3
-Rareori ........................................................................................................................... 2
-Aproape niciodată.......................................................................................................... 1
- [NŞ/NR]........................................................................................................................ 9

Q13. S‐a propus de către Uniunea Europeană ca vânzătorii cu amănuntul să dezvolte un cod
voluntar de conduită pentru mediu. Care opinie este mai aproape de părerea
dvs.?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
- Cred că este o idee bună ............................................................................................... 3
- Vânzătorii cu amănuntul fac deja destul de mult pentru mediu şi un cod voluntar de
conduită nu este necesar .............................................................................................. 2
- Este mai bine să apelăm la legislaţia obligatorie decât la un cod voluntar de conduită 1
- [NŞ/NR]........................................................................................................................ 9

D1.

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

- 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

