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Spring 2009 ‐ Introduction of the Euro in the New Member States ‐ QUESTIONNAIRE
EXPERIENCE, KNOWLEDGE

Q1.

Ați văzut deja...?
[CITEŞTE – DOAR UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
‐
‐
‐

Da ........................................................................................1
Nu ........................................................................................2
[NŞ/NR]................................................................................9

a) bancnote euro.......................................................................................................... 1 2 9
b) monede euro ........................................................................................................... 1 2 9

[ÎNTREABĂ DACĂ RESPONDENTUL A VĂZUT EURO, Q1 = 1]
Ați utilizat deja...?

Q2.

[CITEŞTE – DOAR UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
‐
‐
‐

Da ........................................................................................1
Nu ........................................................................................2
[NŞ/NR]................................................................................9

a) bancnote euro.......................................................................................................... 1 2 9
b) monede euro ........................................................................................................... 1 2 9

[DACĂ RESPONDENTUL A FOLOSIT DEJA BANCNOTE EURO, Q2a = 1]
Q2 bis. Ați spus că ați folosit deja bancnote euro. Le‐ați folosit...?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS]
‐
‐
‐
‐

În România ......................................................................................................................1
În afara țării.....................................................................................................................2
În România şi în afara țării ..............................................................................................3
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

[DACĂ RESPONDENTUL A FOLOSIT DEJA MONEDE EURO, Q2B = 1]
Q2 ter. Ați spus că ați folosit deja monede euro. Le‐ați folosit...?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS]
‐
‐
‐
‐

În România ......................................................................................................................1
În afara țării.....................................................................................................................2
În România şi în afara țării ..............................................................................................3
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

1

[PENTRU TOȚI]
Q3.

Care dintre următoarele afirmații considerați că e corectă?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS]
‐
‐
‐

Bancnotele euro arată exact la fel în toate țările care folosesc euro, sau......................1
Bancnotele euro au un design parțial diferit de la o țară la alta. ...................................2
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

Q4.

Şi care afirmație, dintre următoarele, considerați că e corectă ?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS]
‐
‐
‐

Q5.

Monedele euro arată exact la fel în toate țările care folosesc euro, sau .......................1
Monedele euro au design parțial diferit de la o țară la alta. ..........................................2
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

În opinia dumneavoastră, câte țări din UE au introdus deja euro?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS]
‐
‐
‐
‐
‐

6 ...................................................................................................................................1
13 .................................................................................................................................2
16 .................................................................................................................................3
27 .................................................................................................................................4
[NŞ/NR]........................................................................................................................9

Q5 bis Poate România să aleagă dacă să introducă sau nu euro?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS]
‐
‐
‐

Da....................................................................................................................................1
Nu ...................................................................................................................................2
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

Q5 ter Când, în ce an credeți că va fi introdus euro în România?
[CITEŞTE – NOTEAZĂ CU EXACTITATE ANUL]
anul:..................................
‐
‐

[Niciodată]...............................................................................................................9998
[NŞ/NR] ...................................................................................................................9999

INFORMATION CHANNELS
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Q6.

În ce măsură vă simțiți informat despre euro? Vă simțiți...:
[CITEŞTE– UN SINGUR RĂSPUNS]
‐
‐
‐
‐
‐

Foarte bine informat.......................................................................................................1
Mai degrabă bine informat .............................................................................................2
Nu prea informat ............................................................................................................3
Deloc bine informat ........................................................................................................4
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

[DACĂ RESPONDENTUL NU ESTE MAI DEGRABĂ SAU FOARTE BINE INFORMAT, Q6 = 3 SAU 4]
Q7.

Când ați dori să fiți informat despre introducerea euro în România?
[CITEŞTE– UN SINGUR RĂSPUNS]
‐
‐
‐
‐
‐

cât mai curând posibil.....................................................................................................1
cu câțiva ani înainte ........................................................................................................2
cu câteva luni înainte ......................................................................................................3
cu câteva săptămâni înainte ...........................................................................................4
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

[PENTRU TOȚI]
Q8.

Pentru următoarele instituții sau grupuri, vă rog să‐mi spuneți dacă ați avea sau nu încredere în
informațiile oferite de acestea în privința trecerii la euro?
[ROTEŞTE ‐ CITEŞTE– DOAR UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
‐
‐
‐

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Q9.

am încredere .......................................................................1
nu am încredere ..................................................................2
[NŞ/NR]................................................................................9

Guvern, autorități naționale sau regionale .......................................................... 1 2 9
Administratia locala ............................................................................................. 1 2 9
Banca Națională.................................................................................................... 1 2 9
Instituții europene ............................................................................................... 1 2 9
Bănci comerciale .................................................................................................. 1 2 9
Jurnalişti ................................................................................................................ 1 2 9
Sindicate, organizații profesionale, etc... ............................................................. 1 2 9
Asociații ale consumatorilor................................................................................. 1 2 9

Unde ați dori să primiți informații utile despre euro şi despre trecerea la euro?
[ROTEŞTE ‐ CITEŞTE– DOAR UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
‐
‐

Da ........................................................................................1
Nu ........................................................................................2

3

‐
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Q10.

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

La bănci ................................................................................................................. 1 2 9
În supermarketuri şi magazine.............................................................................. 1 2 9
În locuri publice ..................................................................................................... 1 2 9
În şcoli şi alte locuri pentru educație şi pregătire ................................................. 1 2 9
La locul de muncă ................................................................................................. 1 2 9
La radio ................................................................................................................. 1 2 9
La televizor ............................................................................................................ 1 2 9
În ziare, reviste...................................................................................................... 1 2 9
În cutia poştală ...................................................................................................... 1 2 9
Pe internet............................................................................................................. 1 2 9

Din punctul dumneavoastră de vedere, care dintre următoarele aspecte legate de euro este
esențial să fie tratate cu prioritate în campania de informare?
[ROTEŞTE ‐ CITEŞTE– DOAR UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
‐
‐
‐
a)
b)
c)
d)
e)
f)

esențial ................................................................................1
nu este esențial ...................................................................2
[NŞ/NR]................................................................................9

Modalitatea în care va fi introdus euro în România............................................. 1 2 9
Valoarea unui euro în lei ...................................................................................... 1 2 9
Cum arată bancnotele şi monedele euro ............................................................. 1 2 9
Cum să ne asigurăm că regulile de conversie valutară în euro sunt respectate .. 1 2 9
Implicațiile practice ale euro în privința salariului dvs., contului dvs. bancar…... 1 2 9
Implicațiile sociale, economice şi politice ale euro............................................... 1 2 9

Vă prezint o listă cu diverse acțiuni ale unei campanii de informare. Ați putea să‐mi spuneți pentru
fiecare dintre ele dacă o găsiți esențială sau neesențială ca să vă pregătiți pentru euro?

Q11.

[CITEŞTE ‐ DOAR UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
‐
‐
‐
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

esențial.............................................................................1
nu este esențial................................................................2
[NŞ/NR] ............................................................................9

Dubla afişare a prețurilor în magazine..................................................................... 1 2 9
Dubla afişare a sumei pe facturi (electricitate, gaz, ...) ........................................... 1 2 9
Dublă afişare pe fluturaşul de salariu ...................................................................... 1 2 9
Fluturaşi / Broşuri .................................................................................................... 1 2 9
reclame TV ............................................................................................................... 1 2 9
Reclame radio.......................................................................................................... 1 2 9
Reclame în presă...................................................................................................... 1 2 9

PERCEPTION AND SUPPORT FOR THE SINGLE CURRENCY
Q12.

Dvs. personal, sunteți fericit(ă) sau nu de faptul că euro ar putea să înlocuiască leul?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS]

4

‐
‐
‐
‐
‐

Q13.

Foarte fericit ...................................................................................................................1
Mai degrabă fericit..........................................................................................................2
Mai degrabă nefericit .....................................................................................................3
Foarte nefericit ...............................................................................................................4
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

Credeți că introducerea euro ar avea consecințe pozitive sau negative pentru România?
[CITEŞTE– UN SINGUR RĂSPUNS]
‐
‐
‐
‐
‐

Q14.

Consecințe pozitive.........................................................................................................1
Consecințe mai degrabă pozitive....................................................................................2
Consecințe mai degrabă negative...................................................................................3
Consecințe negative........................................................................................................4
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

Şi pentru dumneavoastră personal, credeți că ar fi pozitiv sau negativ dacă euro va fi introdus?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS]
‐
‐
‐
‐
‐

Pozitiv .............................................................................................................................1
Mai degrabă pozitiv ........................................................................................................2
Mai degrabă negativ .......................................................................................................3
Negativ............................................................................................................................4
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

În general, cei mai mulți dintre oamenii pe care îi cunoaşteți personal sunt mai mult în favoarea sau
împotriva introducerii euro în România?

Q15.

[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS]
‐
‐
‐
‐
‐

Q16.

Foarte mult în favoarea introducerii euro ......................................................................1
Mai degrabă în favoarea introducerii euro.....................................................................2
Mai degrabă împotriva introducerii euro .......................................................................3
Foarte mult împotriva introducerii euro.........................................................................4
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

Când ați dori ca euro să devină moneda dvs.?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS]
‐
‐
‐
‐

Q17.

Cât mai curând posibil ....................................................................................................1
După o anumită perioadă de timp..................................................................................2
Cât mai târziu posibil ......................................................................................................3
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

Credeți că introducerea euro a avut consecințe pozitive sau negative în acele țări care utilizează deja
euro?
[CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS]

5

‐
‐
‐
‐
‐

Consecințe pozitive.........................................................................................................1
Consecințe mai degrabă pozitive....................................................................................2
Consecințe mai degrabă negative...................................................................................3
Consecințe negative........................................................................................................4
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

EXPECTATIONS AND FEARS REGARDING THE ADOPTION OF THE EURO

Credeți că euro va creşte prețurile în România atunci când va fi introdus pentru prima dată sau,
dimpotrivă, va contribui la stabilitatea prețurilor?

Q18.

[CITEŞTE– UN SINGUR RĂSPUNS]
‐
‐
‐
‐

Va creşte prețurile ..........................................................................................................1
Va contribui la stabilitatea prețurilor .............................................................................2
[Nici un impact]...............................................................................................................3
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

Credeți că euro este o valută internațională aşa cum este dolarul american sau yenul japonez?

Q19.

[CITEŞTE– UN SINGUR RĂSPUNS]
‐
‐
‐

Q20.

Da....................................................................................................................................1
Nu ...................................................................................................................................2
[NŞ/NR] ........................................................................................................................... 9

Credeți că euro...?
[CITEŞTE – DOAR UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
‐
‐
‐

Da ......................................................................................1
Nu ......................................................................................2
[NŞ/NR]..............................................................................9

a) Vă va permite să comparați cu uşurință prețurile cu cele din alte țări care
folosesc euro?........................................................................................................ 1 2 9
b) Va face mai uşor cumpăratul în alte țări care folosesc euro?................................. 1 2 9
c) Va economisi bani prin eliminarea taxelor de schimb valutar în alte țări care
folosesc euro?........................................................................................................ 1 2 9
d) Va fi mai convenabil pentru cei care călătoresc în alte țări care utilizează
euro?...................................................................................................................... 1 2 9
e) Va proteja România de efectele crizelor internaționale ......................................... 1 2 9
Q21.

În opinia dumneavoastră, care sunt principalele avantaje ale adoptării euro pentru România?
[CITEŞTE– DOAR UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]

6

‐
‐
‐

Q22.

Da ...................................................................................1
Nu...................................................................................2
[NŞ/NR] ..........................................................................9

a)
b)
c)
d)

Va asigura rate mai scăzute ale dobânzilor si mai puține comisioane.................... 1 2 9
Va asigura finanțe publice mai solide ..................................................................... 1 2 9
Va întări locul Europei în lume ................................................................................ 1 2 9
Va îmbunătăți creşterea, ocuparea forței de muncă.............................................. 1 2 9

e)

Va asigura rate scăzute ale inflației ........................................................................ 1

29

Puteți să‐mi spuneți pentru fiecare dintre următoarele afirmații dacă sunteți de acord sau nu sunteți
de acord...?
[ROTEŞTE– CITEŞTE– DOAR UN SINGUR RĂSPUNS PE LINIE]
‐
‐
‐

de acord.............................................................................1
dezacord............................................................................2
[NŞ/NR]..............................................................................9

a) Înlocuirea leului cu euro vă va produce dvs. personal un mare disconfort ........... 1 2 9
b) Vă este teamă de abuzuri şi înşelătorii legate de prețuri pe perioada trecerii la
euro ....................................................................................................................... 1 2 9
c) Adoptarea euro va însemna că România va pierde controlul asupra politicii sale
economice ............................................................................................................. 1 2 9
d) Adoptarea euro va însemna că România va pierde o mare parte din identitatea
sa............................................................................................................................ 1 2 9
e) Utilizarea euro în locul leului ne va face să ne simțim mai europeni decât acum.. 1 2 9

D1.

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

D2.

Masculin
Feminin

Ce vârstă aveți?
[_][_]
[00]

D3.

ani
[Refuz/Fără răspuns]

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

D4.

ani
[ÎNCĂ URMEAZĂ O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA ZI]
[NU A FOST VREODATĂ LA ŞCOALĂ CU CURSURI DE ZI]
[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 ‐ ]
Æ i.e. :

‐ ÎNTREPRINZĂTOR PE CONT PROPRIU
‐ agricultor, silvicultor, pescar..............................................................................11
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‐ proprietarul unui magazin, meşteşugar ............................................................12
‐ specialist cu studii superioare (avocat, medic, contabil, arhitect,...) ...............13
‐ Muncitor calificat
‐ managerul unei companii ..................................................................................14
‐ altceva ................................................................................................................15
‐ 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
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

8

