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Flash 288  FINANCIAL CRISIS
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 ÎNVĂŢĂMÂNT 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

ÎNTREABĂ‐I PE TOȚI
D20.
Incluzându‐vă şi pe dvs., câte persoane care sunt rezidenți români, cu vârsta de 15 ani şi peste,
locuiesc în prezent în gospodăria dvs.?

‐ [NŞ/NR] .............................................................................................. 99

D21.

Câți copii sub 15 ani locuiesc în prezent în gospodăria dvs.?

‐ [NŞ/NR] .............................................................................................. 99

D22.

Pe o scală de la 1 la 10, unde ați plasa nivelul de trai al gospodăriei dvs.? Vă rog să alegeți un
număr între 1 şi 10, unde “1” înseamnă “foarte săracă” şi “10” înseamnă “foarte bogată”, iar
numerele dintre acestea indică o situație între aceste două poziții.
(CITEŞTE – UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL)

01 Foarte
săracă
01

Q1.

02

03

04

05

06

07

08

09

02

03

04

05

06

07

08

09

10 Foarte
bogată
10

NŞ/NR
99

În general vorbind, ați spune că sărăcia a scăzut puternic, a scăzut puțin, a crescut puțin sau a
crescut puternic în ultimele 12 luni în ...?
(UN SINGUR RĂSPUNS PE RÂND)
‐ A scăzut puternic .................................................................................. 1

‐ A scăzut puțin ....................................................................................... 2
‐ A crescut puțin ..................................................................................... 3
‐ A crescut puternic ................................................................................ 4
‐ A rămas la fel (SPONTAN) .................................................................... 5
‐ [NŞ/NR] ................................................................................................ 9
A. … Zona în care locuiți? .................................................................................................... 1 2 3 4 5 9
B. …( ROMÂNIA)? ................................................................................................................ 1 2 3 4 5 9
C. … Uniunea Europeană? ................................................................................................... 1 2 3 4 5 9

Q2.

Dacă ar fi să spuneți câți oameni săraci sunt în România, ați spune că ...?
(UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL)
‐ 1 persoană din 3 ‐ sau aproximativ 30% ‐ sunt săraci în
ROMÂNIA .......................................................................................... 1
‐ 1 persoană din 5 ‐ sau 20% .................................................................. 2
‐ 1 persoană din 10 ‐ sau 10% ................................................................ 3
‐ 1 persoană din 20 ‐ sau 5% .................................................................. 4
‐ Mai puțin de 5% ................................................................................... 5
‐ [NŞ/NR] ................................................................................................ 9

Q3.

Care dintre următoarele situații descrie cel mai bine modul în care gospodăria dvs. face față
facturilor şi rambursării creditelor în prezent?
(UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL)
‐ Fac / facem față fără nicio dificultate ........................................................... 1
‐ Fac / facem față dar cu dificultăți uneori ...................................................... 2
‐ Fac / facem față dar cu dificultăți în permanență ........................................ 3
‐ Sunt / suntem în urmă cu achitarea unor facturi şi credite .......................... 4
‐ Am / avem probleme financiare reale sunt / suntem în urmă cu achitarea multor facturi
şi credite ......................................................................................................... 5
‐ [NŞ/NR] ........................................................................................................ 9

Q4.

a. În ultimele 6 luni, ați observat vreo schimbare în capacitatea dvs. de a vă permite servicii de
îngrijire a sănătății pentru dvs. sau rudele dvs.?
(DACĂ DA)
A devenit mult mai uşor, oarecum mai uşor, oarecum mai dificil sau mult mai dificil?
(UN SINGUR RĂSPUNS PE RÂND)
b. Şi capacitatea dvs. de a vă permite servicii de îngrijire a copiilor dvs.?
c. Şi capacitatea dvs. de a vă permite îngrijire pe termen lung pentru dvs. şi rudele dvs.?
‐ Da, mult mai uşor ................................................................................. 1

‐ Da, oarecum mai uşor .......................................................................... 2
‐ Da, oarecum mai dificil ........................................................................ 3
‐ Da, mult mai dificil ............................................................................... 4
‐ Nu, nu există schimbări ........................................................................ 5
‐ Nu se aplică .......................................................................................... 8
‐ [NŞ/NR] ................................................................................................ 9
A. Servicii de îngrijire a sănătății pentru dvs. şi rudele dvs.? ........................................... 1 2 3 4 5 8 9
B. Servicii de îngrijire pentru copiii dvs.? ......................................................................... 1 2 3 4 5 8 9
C. Îngrijire pe termen lung pentru dvs. şi rudele dvs.? .................................................... 1 2 3 4 5 8 9

Q5.

Din următoarele răspunsuri posibile, cum ați spune că va fi pensia dvs. în viitor?
(CITEŞTE ‐ ROTEŞTE ‐ UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL)
‐ Pensia dvs. nu va fi afectată de evenimentele financiare şi economice....... 1
‐ Veți primi o pensie mai mică decât vă aşteptați ........................................... 2
‐ Va trebui să vă pensionați mai târziu decât ați planificat ............................. 3
‐ Va trebui să economisiți mai mult pentru când vă veți pensiona ................ 4
‐ Altceva(SPONTAN) ........................................................................................ 8
‐ [NŞ/NR] ........................................................................................................ 9

Q6.

Cât de îngrijorat sunteți, dacă sunteți, de faptul că venitul dvs. la bătrânețe nu va fi suficient de
adecvat astfel încât să vă permită să trăiți decent. Vă rog să vă exprimați opinia pe o scală de la 1
la 10, unde 1 înseamnă “Deloc îngrijorat” şi 10 înseamnă “Foarte îngrijorat”
(UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL)

01 Deloc
îngrijorat
01

Q9.

02

03

04

05

06

07

08

09

02

03

04

05

06

07

08

09

10 Foarte
îngrijorat
10

NŞ/NR
99

Gospodăria dvs. a rămas fără bani pentru plata facturilor sau pentru cumpărarea de alimente sau
articole de consum zilnic, în ultimele 12 luni, indiferent când?
(UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL)
‐ Da ......................................................................................................... 1
‐ Nu ......................................................................................................... 2
‐ [NŞ/NR] ................................................................................................ 9

Q7.

Care sunt aşteptările dvs. pentru cele 12 luni ce vor veni, vor fi următoarele 12 luni mai bune, mai
proaste sau la fel în ceea ce priveşte situația financiară a gospodăriei dvs.?
(UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL)
Următoarele 12 luni vor fi ...

‐ … Mai bune .......................................................................................... 1
‐ … Mai proaste ...................................................................................... 2
‐ … La fel ................................................................................................. 3
‐ [NŞ/NR] ................................................................................................ 9
Q8.

Gândindu‐vă la următoarele 12 luni, ați spune că există un risc mare, un risc moderat, un risc
scăzut sau niciun risc de a rămâne în urmă cu ...?
(UN RĂSPUNS PE LINIE)
(CITEŞTE – ROTEŞTE)
‐ Risc mare .............................................................................................. 1
‐ Risc moderat ........................................................................................ 2
‐ Risc scăzut ............................................................................................ 3
‐ Niciun risc ............................................................................................. 4
‐ Nu se aplică .......................................................................................... 8
‐ [NŞ/NR] ................................................................................................ 9
A. … Plata la timp a chiriei sau ipotecii ............................................................................... 1 2 3 4 8 9
B. … Capacitatea de a face față unor cheltuieli neprevăzute de 4000 RON ....................... 1 2 3 4 8 9
C. … Plata la timp a ratelor creditelor de consum (precum împrumuturi pentru cumpărarea de
aparate electrocasnice, mobilă etc.) ....................................................................... 1 2 3 4 8 9
D. … Plata facturilor obişnuite sau cumpărarea de alimente sau alte articole de consum zilnic1 2 3 4 8 9

Q10.

Cât de probabil credeți că este să fiți nevoit să vă părăsiți locuința în următoarele 12 luni deoarece
nu v‐o mai permiteți?
Este ...
(UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL)
‐ Foarte probabil..................................................................................... 1
‐ Destul de probabil ................................................................................ 2
‐ Destul de puțin probabil ...................................................................... 3
‐ Foarte puțin probabil ........................................................................... 4
‐ [NŞ/NR] ................................................................................................ 9

[Q11 ŞI Q12 NU SE ÎNTREABĂ PE CEI CARE SUNT ÎNTR‐O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT (D4 = 42 elev/student) SAU
CARE NU MAI LUCREAZĂ (D4 = 43, pensionar) SAU CARE CAUTĂ DE MUNCĂ (D4 = 44, caută un loc
de muncă )SAU CARE AU GRIJĂ DE CASĂ (D4 = 41, are grijă de casă)]

Q11.

Cât de încrezător ați spune că sunteți în capacitatea dvs. de a vă păstra slujba în următoarele 12
luni?
(UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL)
‐ Foarte încrezător .................................................................................. 1

‐ Destul de încrezător ............................................................................. 2
‐ Nu foarte încrezător ............................................................................. 3
‐ Deloc încrezător ................................................................................... 4
‐ [NŞ/NR] ................................................................................................ 9

Q12.

Dacă ați fi concediat, cum ați evalua pe o scală de la 1 la 10 probabilitatea de a găsi o slujbă în
următoarele şase luni? “1” înseamnă că “nu este deloc probabil” şi 10 înseamnă că “este foarte
probabil”
(UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL)
01 Deloc
probabil
01

02

03

04

05

06

07

08

09
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05

06

07

08

09

10 Foarte
probabil
10

NŞ/NR
99

