Chestionar privind încrederea publică în poliția locală
Scopul acestei cercetări vizează măsurarea gradului de încredere în poliția locală în Regiunea
de N-E a României.
Cercetarea este realizată în cadrul Facultăţii de Drept și Ştiinţe Administrative din cadrul
Universităţii Ștefan cel Mare din Suceava, şi a Centrului de Cercetări SocioUmane LUMEN, ca
parte a proiectului „Construcția Socială a Eticii în Societatea bazată pe cunoaştere”.
Vă rugăm să răspundeți în cele ce urmează la un chestionar cu privire la modul în care
percepeți Dumneavoastră nivelul de implementare a standardelor etice (integritate, transparență,
egalitate de șanse, non-discriminare, respect față de cetățean etc). Rezultatele vor fi analizate exclusiv
din punct de vedere statistic, chestionarul având un caracter anonim, nefiindu-vă solicitate în
cuprinsul chestionarului, informații cu caracter personal.
Niciuna dintre întrebări nu ridică aspecte cu caracter defăimător la adresa persoanelor
chestionate sau a mediului lor de muncă, dar nici situații de introspecție, care ar necesita o reflecție ce
poate produce emoții negative.
Chestionarul nu are un caracter de evaluare personală sau instituțională, și nu se vor emite
judecăți de valoare pe baza acestor răspunsuri.
Dacă totuși identificați întrebări la care nu veți dori să răspundeți, aveți posibilitatea să
afirmați acest lucru, fie alegând opțiunea NS/NR (nu știu/nu răspund), fie trecând pur și simplu la
întrebarea următoare, fie chiar renunțând la completarea integrală a chestionarului.
Chestionarul este aplicat cu ajutorul operatorilor de teren, inclusiv studenți în cadrul
Facultății de Drept a Universității Ștefan cel Mare din Suceava.
Vă rugăm să fiți de acord ca operatorii de teren să preia o serie de date de identificare
constând în numele Dumneavoastră și numărul de telefon, în scopul de a verifica corectitudinea
aplicării metodologiei de sondaj de către operatorii de teren! Datele despre Dumneavoastră nu vor fi
utilizate în alte scopuri și vor fi distruse imediat după finalizarea cercetării!
Datele Dumneavoastră de identificare nu trebuie să fie menționate pe formularul de
chestionar și nu trebuie să existe alte mențiuni în completarea chestionarului care să poată în vreun
fel duce la identificare persoanei respondentului pe baza analizei chestionarului!
Răspunsurile la întrebările chestionarului durează aproximativ 15-20 minute.
Dacă aveţi orice fel de întrebări cu privire la cercetare, vă rugăm să contactaţi:
antonio1907@yahoo.com – Antonio Sandu.
Răspunsurile Dumneavoastră sunt deosebit de importante pentru noi, și vă mulțumim foarte mult
pentru disponibilitatea și interesul acordat completării acestui chestionar!
Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări, bifând răspunsul pe care îl consideraţi adecvat,
sau după caz, să completaţi spaţiile marcate cu ……………..
1. Judeţul ________________________________
2. Precizați genul Dumneavoastră
□ a) Feminin □ b) Masculin
3. Precizați vârsta Dumneavoastră
□ a) Între 18-25 ani □ b) Între 25-35 ani

□ c) Între 35–55 ani
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d) □ Peste 55 ani

4. Precizați nivelul de studii:
□ a) Fără studii □ b) Studii medii

□ c) Studii universitare

□ d) Studii postuniversitare

5. Precizați mediul în care locuiţi
□ a) Rural □ b) Urban
6. Precizați mediul de muncă:
□ a) Elev/Student □ b) Instituție publică □ c) Firmă privată □ d) Șomer □ e) Pensionar
7. Cât de bine informat/ă vă considerați în ceea ce privește activitatea polițiștilor locali din
localitatea Dumneavoastră ?
1) Deloc informat/ă 2) Puțin informat 3) Informat 4) Suficient informat 5) Foarte bine informat
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a)

b)

c)

d)

e)

8. Considerați că polițiștii locali din localitatea Dumneavoastră sunt persoane integre din
punct de vedere moral și profesional?
□ a) da □ b) nu □ c) NS –NR
9. Ați asistat vreodată la o situație în care un polițist local a desfășurat o activitate lipsită de
integritate (luare de mită, favorizarea infractorului, refuzul de a acționa etc.)?
□ a) da □ b) nu □ c) NS –NR
10. Aţi fost vreodată implicat într-un eveniment la care a fost solicitată intervenția poliției
locale?
□ a) da □ b) nu □ c) NS –NR
11. Dacă DA, care a fost nivelul de profesionalism al polițiștilor locali sosiți la fața locului?
1) total nesatisfăcător 2) nesatisfăcător 3) nici satisfăcător, nici nesatisfăcător 4) satisfăcător
5) complet satisfăcător
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12. Considerați că polițiștii locali cunosc suficient de bine legislația în vigoare?
□ a) da □ b) nu □ c) NS –NR
13. Care sunt sursele de informare pe baza cărora v-ați format opinia cu privire la
activitatea poliției locale?
□ a) mass media □ b) internet □ c) prieteni/cunoscuți □ d) propria interacțiune cu lucrătorii
din poliția locală □ e) nu știu/ nu răspund
14. Care considerați că ar trebui să fie activitatea prioritară a polițiștilor locali?
□ a) prevenire prin patrulare auto/pedestră în zonele aglomerate
□ b) identificarea și sancționarea persoanelor care încalcă regulile de circulație
□ c) verificarea legalității activităților de comerț din piețe sau târguri
□ d) dirijarea circulației și sancționarea contravențiilor la regimul circulației pe drumurile publice
□ e) nu știu/ nu răspund
15. Considerați că activitatea Poliției locale din localitatea în care trăiți se desfășoară în
conformitate cu legea și standardele etice?
□ a) da □ b) nu □ c) NS –NR
16. Considerați că în activitatea profesională a polițiștilor locali apar situații de
discriminare?
□ a) da □ b) nu □ c) NS –NR
17. Dacă ați răspuns cu DA la întrebarea anterioară, vă rugăm să precizați care considerați
că este cea mai frecventă formă de discriminare apărută în activitatea poliției locale din
localitatea Dumneavoastră:
□ a) pe criterii etnice
□ b) pe criterii religioase
□ c) pe criterii de orientare sexuală
□ d) pe criterii de gen
□ e) pe criterii de vârstă
□ f) altele. Care? ..............................................
□ g) NS/NR
18. Considerați că activitatea profesională a polițiștilor locali poate fi descrisă ca fiind una
transparentă?
□ a) da □ b) nu □ c) NS –NR
19. Dumneavoastră personal ați solicitat sprijinul unui polițist local?
□ a) da □ b) nu □ c) NS –NR
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20. În opinia Dumneavoastră, cea mai importantă calitate a unui lucrător în poliția locală
este:
□ a) capacitatea de a executa ordinele superiorilor
□ b) fidelitatea față de instituția poliției locale și comunitate
□ c) confidențialitatea
□ d) curajul
□ e) cinstea și corectitudinea
□ f) profesionalismul
□ g) alta. Care? ______________________________________________
□ h) NS/NR
21. În opinia Dumneavoastră, considerați că poliția locală își desfășoară activitatea în
slujba cetățeanului și a comunității?
□ a) da □ b) nu □ c) NS –NR
22. Considerați că poliția locală ar trebui:
□ a) desființată □ b) dezvoltată prin angajarea unui număr crescut de polițiști locali
□ c) NS/NR
23. Pe care din următoarele calităţi ale polițistului local le consideraţi a fi cele mai
importante în desfășurarea activității sale profesionale
□ a) răbdarea; □ b) receptivitatea □ c) curajul □ d) responsabilitatea □ f) Alta. Care?
……………………………………………………………………………...... □ g) NS?NR
24. Ce v-a deranjat cel mai mult la lucrătorii de poliție locală cu care ați interacționat:
□ a) lipsa de profesionalism
□ b) lipsa de politețe
□ c) graba cu care a acționat
□ d) ostilitatea resimțită în tonul vocii și/sau în gesturile sale
□ e) Nu m-a deranjat nimic
□ f) Altceva. Ce anume? ......
□ g) NS/NR

Vă mulțumim pentru timpul acordat!
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