
 

 

Anexă 
 

Rezultate chestionar online – România – Ciclul al VI-lea al 

procesului de Dialog Structurat cu Tinerii 
 

1%

77%

1%
1%

17%

3%

11 Cât de importante sunt următoarele pentru tine? [Să 
obțin cunoștințele necesare pentru viitor prin intermediul 

educației (la școală / facultate)]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

1%

78%

2%

1%
16%

2%

12 Cât de importante sunt următoarele pentru 
tine? [Să obțin abilitățile necesare pentru viitor 
prin intermediul educației (la școală / facultate)]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important



 

1%

77%

3%

2%
15%

2%

14 Cât de importante sunt următoarele pentru 
tine? [Capacitatea de a seta obiective realiste 

pentru viitorul meu]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important

1%

73%

3%

2%

19%

2%

13 Cât de importante sunt următoarele pentru 
tine? [Să fiu pregătit pentru noile tipuri de job-uri 

care ar putea exista în viitor]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important



 

1%

80%

2%

1% 15%

2%

15 Cât de importante sunt următoarele pentru 
tine? [Să pot face față situațiilor stresante]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important

Puțin important

1%

76%

3%

2%
17%

2%

16 Cât de importante sunt următoarele pentru 
tine? [Să pot găsi surse credibile de informare]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important

Puțin important



 

1%

72%

3%
1%

21%

2%

17 Cât de importante sunt următoarele pentru 
tine? [Să pot comunica respectuos cu persoane 

care au opinii diferite de ale mele.]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important

1%

70%

4%

2%

21%

2%

18 Cât de importante sunt următoarele pentru 
tine? [Să am acces la spații în care să mă 

relaxez, să învăț și să relaționez cu alți tineri]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important



 

 
 

1%

58%

7%3%

27%

4%

19 Cât de importante sunt următoarele pentru 
tine? [Să pot influența deciziile care privesc 

comunitatea mea zilnic]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important

2%

56%

8%2%

29%

3%

20 Cât de importante sunt următoarele pentru 
tine? [Să pot să particip la activități care 

îmbunătățesc mediul]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important



 

 

 



 



 

 

2%

74%

5%

2%
15%

2%

25 În decursul următorilor 10 ani, cât de 
important este să ne asigurăm că… [… tinerii 

care provin din categorii marginalizate]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da 
seama/Nu știu
Oarecum important

Puțin important



 



 

 

 

1%

82%

3%
1%

11%
2%

30 Cât de important este să ai următoarele 
aptitudini? [Să fii capabil să comunici în 

limba ta maternă într-o multitudine de situații 
(ex. la un interviu pentru obținerea unui job 

sau atunci când mergi în vizită la părinții unui 
prieten etc.)]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant



 

 

 

1%

82%

1%

1%
15%

1%

31 Cât de important este să ai 
următoarele aptitudini? [Să fii 

capabil să folosești limbile 
străine în viața de zi cu zi (ex. la 
aeroport sau atunci când asculți 

știrile etc.)]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da 
seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

2%

59%

7%

1%

28%

3%

32 Cât de important este să ai 
următoarele aptitudini? [Să fii capabil 

să folosești matematica în viața de zi cu 
zi (ex. la cumpărături, la bancă, când ie 
decizii legate de situația ta financiară …

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu



 

 
 

 

1%

69%4%

1%

25%

2%

33 Cât de important este să ai următoarele 
aptitudini? [Să ai cunoștințe minime de știință și 
tehnologie pe care să le poți folosi în viața de zi 

cu zi (ex. să poți înțelege un articol dintr-o 
revistă sau să te poți ocupa de mașina ta etc.).]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

1%

76%

3%
1%

18%

1%

34 Cât de important este să ai următoarele aptitudini? [Să folosești 
tehnologiile informaționale și de comunicare în viața de zi cu zi ]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important

Puțin important



 

 

 

1%

87%

2%
1%

9%

1%

35 Cât de important este să ai următoarele 
aptitudini? [Să știi cum să te ocupi singur 

de propria educație]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

1%

81%

2% 1% 14%

1%

36 Cât de important este să ai următoarele 
aptitudini? [Să comunici și să te înțelegi cu 

oameni din diferite medii]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 

 

1%

68%

6%
1%

22%

2%

37 Cât de important este să ai următoarele 
aptitudini? [Să știi cum să te implici activ în 

procesele publice (ex. să știi cum să votezi sau 
să faci parte dintr-un partid politic etc.).]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

1%

65%
7%

2%

24%

2%

38 Cât de important este să ai următoarele aptitudini? 
[Aptitudini de leader și abilitatea de a fi antreprenor (de ex. 

să vezi oportunitățile din jurul tău și să ai inițiativa de a 
profita de ele etc.).]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important



 

 

 

1%

71%

5%

1%

20%

2%

39 Cât de important este să ai următoarele aptitudini? 
[Să fii capabil să înțelegi diverse culturi pe care le 

întâlnești în viața de zi cu zi (ex. să comunici eficient cu 
oameni care provin din diverse medii sociale etc.)]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

1%

66%
5%

1%

23%

3%

40 Cât de important consideri că este să ai acces la 
următoarele elemente atunci când te pregătești pentru 
carieră? [Acces la servicii independente de consiliere și 
orientare în carieră (ex. consiliere pentru orientarea în 

carieră) ]
Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 
 

0%

65%

5%

2%

26%

2%

41 - Cât de important consideri că este să ai acces 
la următoarele elemente atunci când te pregătești 
pentru carieră? [Acces la centre și agenții pentru 

ocuparea forței de muncă]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

0%

67%
5%

1%

24%

3%

42 Cât de important consideri că este 
să ai acces la următoarele elemente 

atunci când te pregătești pentru 
carieră? [Consiliere și orientare în 
carieră oferită de angajatorul tău]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important



 

 
 

 
 

0%

81%

3%

1%
13%

2%

43 Cât de important consideri că este să ai acces la 
următoarele elemente atunci când te pregătești 
pentru carieră? [Training și formare din partea 

angajatorului tău]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

1%

77%

3%

2%
15%

2%

44 Cât de important consideri că este să ai acces 
la următoarele elemente atunci când te pregătești 

pentru carieră? [Acces la internship-uri]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 
 

1%

79%

3%

1% 15%

1%

45 Cât de important consideri că este să ai acces la 
următoarele elemente atunci când te pregătești pentru 

carieră? [Suport din partea intituției de învățământ în care 
studiezi în identificarea oportunităților disponibile pe 

piața muncii și angajare ]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

1%

76%

3%

1%
17%

2%

46 Cât de important consideri că este să ai acces la 
următoarele elemente atunci când te pregătești pentru 

carieră? [Acces la ore de educație non-formală pentru a-ți 

crește șansele de angajare]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 
 

1%

75%

4%

1%
16%

3%

47 Cât de important consideri că este să ai 
acces la următoarele elemente atunci când te 

pregătești pentru carieră? [Acces la 
oportunități de voluntariat]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

1%

70%

5%

1%

21%

2%

48 Cât de important consideri că este să ai acces 
la următoarele elemente atunci când te pregătești 

pentru carieră? [Acces la centre de informare 
destinate tinerilor]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 

1%

75%

3%

0%

19%

2%

49 Cât de important consideri că este să ai acces la 
următoarele elemente atunci când te pregătești pentru 

carieră? [Surse de informare online (ex. website-uri 

pentru tineri, birouri de lucru online etc.)]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

0%

79%

3%

1% 15%

2%

50 Cât de important consideri că este să ai acces 
la următoarele elemente atunci când te pregătești 

pentru carieră? [Acces la locuri de muncă part-
time ce vă permit și continuarea studiilor în 

paralel]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important



 

 

 

2%

54%

9%2%

29%

5%

51 Cât de importante sunt următoarele opțiuni pentru tine atunci 
când încerci să îți stabilești obiectivele în viață (ex. atunci când 

plănuiești să-ți faci o familie, o carieră, să călătorești, să-ți 
amenajezi casa etc.)? [Acces la consilierea și orientar

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important

1%

63%

6%

1%

25%

3%

52 Cât de importante sunt următoarele opțiuni pentru 
tine atunci când încerci să îți stabilești obiectivele în 
viață (ex. atunci când plănuiești să-ți faci o familie, o 
carieră, să călătorești, să-ți amenajezi casa etc.)? [Să 

primești informații și sfatur

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 
 

2%

66%
7%

1%

22%

3%

53 Cât de importante sunt următoarele opțiuni pentru tine atunci 
când încerci să îți stabilești obiectivele în viață (ex. atunci când 

plănuiești să-ți faci o familie, o carieră, să călătorești, să-ți 
amenajezi casa etc.)? [Să participi la ore educație non

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

2%

61%8%
1%

23%

5%

54. Cât de importante sunt următoarele opțiuni pentru 

tine atunci când încerci să îți stabilești obiectivele în viață 

(ex. atunci când plănuiești să-ți faci o familie, o carieră, să 

călătorești, să-ți amenajezi casa etc.)? [Centre de 

informare destinate t

Deloc important Foarte important

Nici important nici neimportant Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important Puțin important

  

 



 

 

 
 

1%

68%
4%

1%

23%

3%

56 Cât de importante sunt următoarele opțiuni pentru tine atunci 
când încerci să îți stabilești obiectivele în viață (ex. atunci când 

plănuiești să-ți faci o familie, o carieră, să călătorești, să-ți 
amenajezi casa etc.)? [Consultarea unor informații disp

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

55.  

 



 

 
 

 
 

1%

72%

5%

1%
18%

3%

57 Cât de importante sunt următoarele opțiuni 
pentru tine atunci când încerci să îți stabilești 

obiectivele în viață (ex. atunci când plănuiești să-ți 
faci o familie, o carieră, să călătorești, să-ți 

amenajezi casa etc.)? [Experiența obținută prin 
interme

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important

Puțin important

1%

71%
4%

1%
20%

3%

58 Cât de importante sunt următoarele opțiuni 
pentru tine atunci când încerci să îți stabilești 

obiectivele în viață (ex. atunci când plănuiești să-ți 
faci o familie, o carieră, să călătorești, să-ți 

amenajezi casa etc.) [Experiență obținută la job-uri 
pa

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 

6%

42%

14%
1%

28%

9%

59 Cât de importante pentru tine sunt următoarele 
surse de susținere când încerci să depășești situații 

stresante (ex. să ai probleme în relații, să te simți 

stresat sau deprimat) [Consiliere și ghidare]?

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

9%

30%

18%

2%

29%

12%

60 Cât de importante pentru tine sunt următoarele 
surse de susținere când încerci să depășești situații 

stresante (ex. să ai probleme în relații, să te simți 

stresat sau deprimat) [Profesorii]?

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important



 

 
 

 
 

6%

45%

12%
2%

28%

7%

61 Cât de importante pentru tine sunt următoarele surse de 
susținere când încerci să depășești situații stresante (ex. să ai 

probleme în relații, să te simți stresat sau deprimat)? 
[Oameni care sprijină tinerii și organizează evenimente 

pentru tineri în c

Deloc important

Foarte important

Nici important nici neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

215

504

326

61

538

227

62 Cât de importante pentru tine sunt următoarele surse de 
susținere când încerci să depășești situații stresante (ex. să ai 
probleme în relații, să te simți stresat sau deprimat) [Antrenorii 

sportivi]?

Deloc important

Foarte important

Nici important nici neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 

1%

75%

5%

1% 15%

3%

63 Cât de importante pentru tine sunt următoarele surse de 
susținere când încerci să depășești situații stresante (ex. să ai 
probleme în relații, să te simți stresat sau deprimat)? [Familia]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

8%

36%

16%
2%

30%

8%

64 Cât de importante pentru tine sunt următoarele surse de 
susținere când încerci să depășești situații stresante (ex. să ai 

probleme în relații, să te simți stresat sau deprimat)? [Centre de 

informare destinate tinerilor]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 
 

5%

41%

14%
2%

31%

7%

65 Cât de importante pentru tine sunt următoarele surse 
de susținere când încerci să depășești situații stresante 

(ex. să ai probleme în relații, să te simți stresat sau 
deprimat)? [Surse de informare pe internet (ex. site-uri 

pentru tineri, site-uri desp

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

1%

65%
5%

1%

25%

3%

66 Cât de importante pentru tine sunt 
următoarele surse de susținere când 

încerci să depășești situații stresante (ex. 
să ai probleme în relații, să te simți stresat 

sau deprimat)? [Prietenii]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 
 

5%

50%

11%2%

26%

6%

67 Cât de importante pentru tine sunt 
următoarele surse de susținere când încerci 

să depășești situații stresante (ex. să ai 
probleme în relații, să te simți stresat sau 

deprimat)? [Psihologii ]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important

Puțin important

3%

38%

14%

1%

37%

7%

68 Ai putea să ne spui cât de importante sunt 
pentru tine următoarele surse atunci când încerci 

să găsești informații adevărate (ex. despre 
evenimente de zi cu zi, despre alegeri, despre 

afaceri în UE etc.)? [Prietenii]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 
 

 

 

3%

42%

12%

0%

37%

6%

69 Ai putea să ne spui cât de importante sunt 
pentru tine următoarele surse atunci când încerci 

să găsești informații adevărate (ex. despre 
evenimente de zi cu zi, despre alegeri, despre 

afaceri în UE etc.)? [Profesorii]
Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

4%

43%

13%
2%

33%

5%

70 Ai putea să ne spui cât de importante sunt pentru tine 
următoarele surse atunci când încerci să găsești informații 

adevărate (ex. despre evenimente de zi cu zi, despre 
alegeri, despre afaceri în UE etc.)? [Oamenii care sprijină 

tinerii și organizează a

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 

 



 

 

 

1%

51%

9%
1%

33%

5%

73 Ai putea să ne spui cât de importante sunt pentru tine 
următoarele surse atunci când încerci să găsești informații 

adevărate (ex. despre evenimente de zi cu zi, despre 
alegeri, despre afaceri în UE etc.)? [Căutări generale pe 

internet]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

3%

49%

11%
2%

32%

4% 0%

74 Ai putea să ne spui cât de importante sunt pentru 
tine următoarele surse atunci când încerci să găsești 

informații adevărate (ex. despre evenimente de zi cu zi, 
despre alegeri, despre afaceri în UE etc.)? [Site-uri de 

știri ]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important



 

 
 

 

 
 

 

 

 

5%

48%

11%2%

27%

6%

75 Ai putea să ne spui cât de importante sunt pentru tine 
următoarele surse atunci când încerci să găsești informații 

adevărate (ex. despre evenimente de zi cu zi, despre alegeri, despre 
afaceri în UE etc.)? [Site-urile Instituțiilor de administrație publ

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important



 

 

 

13%

23%

19%1%

31%

13%

77 Ai putea să ne spui cât de importante sunt pentru tine 
următoarele surse atunci când încerci să găsești informații 

adevărate (ex. despre evenimente de zi cu zi, despre alegeri, 
despre afaceri în UE etc.)? [TV]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important



 

 
 

 



 

 
 

 
 

3%

57%
9%

2%

24%

5%

81 Cât de importante sunt pentru tine următoarele 
opțiuni când înveți cum să discuți pașnic cu oamenii ce 
au păreri diferite (ex. despre alegeri, despre UE etc.)? 
[Ore de educație non-formală (ex. club de dezbateri, 

cursuri despre comunicare etc.)]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

8%

36%

16%
2%

30%

8%

82 Cât de importante sunt pentru tine următoarele opțiuni 
când înveți cum să discuți pașnic cu oamenii ce au păreri 

diferite (ex. despre alegeri, despre UE etc.)? [Sporturile (ex. 

antrenamente de fotbal etc.)]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important



 

 
 

 
 

3%

62%7%
1%

23%

4%

83 Cât de importante sunt pentru tine următoarele 
opțiuni când înveți cum să discuți pașnic cu oamenii ce 
au păreri diferite (ex. despre alegeri, despre UE etc.)? 

[Famila]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

4%

38%

14%
3%

34%

7%

84 Cât de importante sunt pentru tine următoarele opțiuni 

când înveți cum să discuți pașnic cu oamenii ce au păreri 
diferite (ex. despre alegeri, despre UE etc.)? [Site-uri (ex. site-

uri de training pe comunicare etc.)]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 
 

2%

54%

8%

1%

31%

4%

85 Cât de importante sunt pentru tine următoarele 
opțiuni când înveți cum să discuți pașnic cu oamenii 

ce au păreri diferite (ex. despre alegeri, despre UE 

etc.)? [Prietenii]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

5%

41%

11%

3%

33%

7%

86 Cât de importante sunt următoarele opțiuni când încerci 
să înțelegi mai bine UE (de ex. instituțiile UE, funcționarea 
în general, starea curentă a UE etc.)? [Știri regulate despre 

procesele UE (agendele întâlnirilor Comisiei Europene 

etc.)]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important



 

 
 

 
 

4%

47%

11%
3%

30%

6%

87 Cât de importante sunt următoarele opțiuni când încerci să 
înțelegi mai bine UE (de ex. instituțiile UE, funcționarea în 
general, starea curentă a UE etc.)? [Știri regulate despre 

rezultatele deciziilor UE (de ex. redistribuirea imigranților în 
statele

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

3%

59%7%
2%

24%

5%

88 Cât de importante sunt următoarele opțiuni când 
încerci să înțelegi mai bine UE (de ex. instituțiile UE, 
funcționarea în general, starea curentă a UE etc.)? 

[Surse clare de informare despre principiile UE]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important



 

 
 

 
 

 

 

3%

61%

6%

2%

23%

5%

89 Cât de importante sunt următoarele opțiuni când 
încerci să înțelegi mai bine UE (de ex. instituțiile UE, 
funcționarea în general, starea curentă a UE etc.)? 

[Surse clare de informare despre funcționarea UE]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

2%

79%

3%

1%

12%

3%

90 Cât de importante crezi că sunt următoarele în 
susținerea tinerilor imigranți în UE (ex. să ajute tinerii 
imigranți să se așeze la casa lor și să devină parte din 

comunitate etc.)? [Accesul la școlarizare]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important



 

 
 

 
 

2%

71%

5%
1%

18%
3%

91 Cât de importante crezi că sunt 
următoarele în susținerea tinerilor 

imigranți în UE (ex. să ajute tinerii imigranți 
să se așeze la casa lor și să devină parte din 
comunitate etc.)? [Accesul la educație non-

formală și lucrul cu tinerii]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

2%

59%

7%

2%

26%

4%

92 Cât de importante crezi că sunt următoarele în susținerea tinerilor 
imigranți în UE (ex. să ajute tinerii imigranți să se așeze la casa lor și 

să devină parte din comunitate etc.)? [Accesul la sporturi (ex. 
antrenament de fotbal)]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 
 

2%

83%

3%

1%

9%

2%

93Cât de importante crezi că sunt următoarele în susținerea 
tinerilor imigranți în UE (ex. să ajute tinerii imigranți să se așeze 

la casa lor și să devină parte din comunitate etc.)? [Acces la 
îngrijire medicală]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

2%

73%

5%
2%

15%

3%

94 Cât de importante crezi că sunt următoarele în 
susținerea tinerilor imigranți în UE (ex. să ajute tinerii 
imigranți să se așeze la casa lor și să devină parte din 

comunitate etc.)? [Accesul la drepturi civile]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 
 

 

2%

74%

3% 2%

17%

2%

95 Cât de importante crezi că sunt următoarele 
în susținerea tinerilor imigranți în UE (ex. să 

ajute tinerii imigranți să se așeze la casa lor și să 
devină parte din comunitate etc.)? [Condiții bune 

de locuit ]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

2%

67%

5%
2%

22%

2%

96 Cât de importante crezi că sunt următoarele în 
susținerea tinerilor imigranți în UE (ex. să ajute tinerii 
imigranți să se așeze la casa lor și să devină parte din 
comunitate etc.)? [Acces la consiliere și orientare în 

carieră]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 
 

1%

82%

3%

1%
11%

2%

97 Cât de importante crezi că sunt următoarele în susținerea 
tinerilor imigranți în UE (ex. să ajute tinerii imigranți să se 

așeze la casa lor și să devină parte din comunitate etc.)? 
[Acces la cursuri de limbă (ex. limba țării gazdă, etc.)]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

1%

68%
5%

2%

21%

3%

98 Cât de importante crezi că sunt următoarele în 
susținerea tinerilor imigranți în UE (ex. să ajute tinerii 
imigranți să se așeze la casa lor și să devină parte din 

comunitate etc.)? [Acces la cursuri culturale (ex. 
cultura țării gazdă etc.)]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 
 

 

 

 

1%

68%

5%
2%

21%

3%

99 Cât de importante crezi că sunt următoarele în 
susținerea tinerilor imigranți în UE (ex. să ajute 

tinerii imigranți să se așeze la casa lor și să devină 
parte din comunitate etc.)? [Acces la viață culturală a 

localității în care trăiesc]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

1%

74%

4%
1% 17%

3%

100 Cât de importanți crezi că sunt următorii pași în a 
combate discriminarea (ex. să fie ajutate tinerele fete și 
femeile să participe integral în piața muncii, să permită 

grupurilor marginalizate să participe în viața comunității 
etc.) [Școlarizare mai

Deloc important

Foarte important

Nici important nici neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 
 

68%

21%

5%
3% 2% 1%

101 Cât de importanți crezi că sunt următorii pași în a combate 
discriminarea (ex. să fie ajutate tinerele fete și femeile să participe 

integral în piața muncii, să permită grupurilor marginalizate să 
participe în viața comunității etc.) [Educație non-for

Foarte important

Oarecum important

Nici important nici neimportant

Puțin important

Deloc important

Nu-mi pot da seama/Nu știu

65%

22%

7%

3% 2% 1%

102 Cât de importanți crezi că sunt următorii pași în a combate 
discriminarea (ex. să fie ajutate tinerele fete și femeile să participe 

integral în piața muncii, să permită grupurilor marginalizate să 
participe în viața comunității etc.) [Consiliere și or

Foarte important

Oarecum important

Nici important nici neimportant

Puțin important

Deloc important

Nu-mi pot da seama/Nu știu



 

 

 

66%

18%

7%

4%
3% 2%

103 Cât de importanți crezi că sunt următorii pași în a combate 
discriminarea (ex. să fie ajutate tinerele fete și femeile să participe 

integral în piața muncii, să permită grupurilor marginalizate să 
participe în viața comunității etc.) [Cadru legislativ

Foarte important

Oarecum important

Nici important nici neimportant

Puțin important

Deloc important

Nu-mi pot da seama/Nu știu

68%

19%

6%

3%
2% 2%

104 Cât de importanți crezi că sunt următorii pași în a combate 
discriminarea (ex. să fie ajutate tinerele fete și femeile să participe 

integral în piața muncii, să permită grupurilor marginalizate să 
participe în viața comunității etc.) [Mai multe oportu

Foarte important

Oarecum important

Nici important nici neimportant

Puțin important

Deloc important

Nu-mi pot da seama/Nu știu



 

 

 

 

64%

22%

6%

3%

3%
2%

105 Cât de importanți crezi că sunt următorii pași în a combate discriminarea 
(ex. să fie ajutate tinerele fete și femeile să participe integral în piața muncii, să 

permită grupurilor marginalizate să participe în viața comunității etc.) 
[Informații mai a

Foarte important

Oarecum important

Nici important nici neimportant

Puțin important

Deloc important

Nu-mi pot da seama/Nu știu

51%

28%

11%

5%
3% 2%

106 Cât de importante crezi că sunt următoarele 
caracteristici în a crește atractivitatea zonelor rurale pentru 

tineri? [Mai multe școli]

Foarte important

Oarecum important

Nici important nici neimportant

Puțin important

Deloc important

Nu-mi pot da seama/Nu știu



 

 

 

 

70%

20%

5%

3% 1% 1%

107 Cât de importante crezi că sunt următoarele 
caracteristici în a crește atractivitatea zonelor rurale 

pentru tineri? [Mai multe oportunități de educație non-
formală și de muncă pentru tineri (ex. cluburi pentru 

tineri etc.)]

Foarte important

Oarecum important

Nici important nici neimportant

Puțin important

Deloc important

Nu-mi pot da seama/Nu știu

66%

22%

6%
3%

2% 1%

108 Cât de importante crezi că sunt următoarele 
caracteristici în a crește atractivitatea zonelor 
rurale pentru tineri? [Mai multe oportunități de 

voluntariat]

Foarte important

Oarecum important

Nici important nici neimportant

Puțin important

Deloc important

Nu-mi pot da seama/Nu știu



 

 

 

71%

21%

4%

2% 1% 1%

109 Cât de importante crezi că sunt următoarele 
caracteristici în a crește atractivitatea zonelor rurale 

pentru tineri? [Oportunități de găzduire mai 
atractive]

Foarte important

Oarecum important

Nici important nici neimportant

Puțin important

Deloc important

Nu-mi pot da seama/Nu știu

83%

11%

3%
1% 1% 1%

110 Cât de importante crezi că sunt următoarele 
caracteristici în a crește atractivitatea zonelor rurale 

pentru tineri? [Transport public mai eficient (ex. 
conexiuni mai frecvente cu zonele urbane etc.)]

Foarte important

Oarecum important

Nici important nici neimportant

Puțin important

Deloc important

Nu-mi pot da seama/Nu știu



 

 
 

 
 

1%

60%

7%

2%

27%

3%

111 Cât de importante crezi că sunt următoarele 
caracteristici în a crește atractivitatea zonelor rurale 

pentru tineri? [Oportunități mai bune pentru 
cumpărături]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

1%

81%

2%
1%

13%
1%

112 Cât de importante crezi că sunt 
următoarele caracteristici în a crește 

atractivitatea zonelor rurale pentru tineri? 
[Sporirea accesului la asistență medicală]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important



 

 
 

 
 

1%

74%

4%

1% 18%

2%

113 Cât de importante crezi că sunt 
următoarele caracteristici în a crește 
atractivitatea zonelor rurale pentru 

tineri? [Acoperire IT mai bună]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

1%

83%

2%
1%

11% 1%

114 Cât de importante crezi că sunt 
următoarele caracteristici în a crește 

atractivitatea zonelor rurale pentru tineri? 
[Ofertă mai mare de locuri de muncă]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu



 

 
 

 
 

2%

67%6%

2%

22%

2%

115 Cât de importante crezi că sunt 
următoarele caracteristici în a crește 
atractivitatea zonelor rurale pentru 
tineri? [Viață culturală mai bună]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

2%

67%
5%

0%

23%

3%

116 Cât de importante sunt următoarele 

activități legate de mediul înconjurător 
pentru tine, personal? [Reciclarea]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important



 

 
 

 
 

2%

59%

8%

1%

26%

4%

117 Cât de importante sunt 
următoarele activități legate de 
mediul înconjurător pentru tine, 

personal? [Conservarea apei]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

6%

43%

14%

3%

27%

6%

118 Cât de importante sunt 
următoarele activități legate de 
mediul înconjurător pentru tine, 

personal? [Buycott]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu



 

 
 

 

14%

32%

16%
2%

26%

11%

119 Cât de importante sunt următoarele 
activități legate de mediul înconjurător 

pentru tine, personal? [Reducerea 
consumului de carne]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

3%

61%

8%

1%

23%

5%

120 Cât de importante sunt 
următoarele activități legate de 
mediul înconjurător pentru tine, 
personal? [Conservarea energiei]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu



 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

59%22%

8%

3%
4%

4%

124 Cât de importante sunt cele ce urmează în privința 
facilitării participării tale în proiecte europene destinate 
tinerilor? [Sprijin pentru familiile tinere (îți poți aduce 

copilul cu tine)]

Foarte important

Oarecum important

Nici important nici neimportant

Puțin important

Deloc important

Nu-mi pot da seama/Nu știu



 

 

 
 

 

66%

21%

7%

1%
3% 2%

125 Cât de importante sunt cele ce urmează în privința 
facilitării participării tale în proiecte europene destinate 

tinerilor? [Scutire oficială pentru 
școală/universitate/serviciu]

Foarte important

Oarecum important

Nici important nici neimportant

Puțin important

Deloc important

Nu-mi pot da seama/Nu știu

73%

17%

5%

1% 2% 2%

126 Cât de importante sunt cele ce urmează în privința 
facilitării participării tale în proiecte europene destinate 

tinerilor? [Teme de proiect interesante]

Foarte important

Oarecum important

Nici important nici neimportant

Puțin important

Deloc important

Nu-mi pot da seama/Nu știu



 

 
 

 
 

3%

64%
7%

1%

22%

3%

127 Cât de importante sunt cele ce 
urmează în privința facilitării participării 

tale în proiecte europene destinate 
tinerilor? [Aplicații de grup]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important

5%

57%
13%

1%

21%

3%

128 Cât de importante sunt cele ce urmează în 
privința facilitării participării tale în proiecte 
europene destinate tinerilor? [Sprijin pentru 

părinți]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 

2%

73%

6%

1%
16%

2%

129 Cât de importante sunt cele ce urmează în privința 
facilitării participării tale în proiecte europene destinate 
tinerilor? [Sporirea șanselor de a-ți găsi un loc de muncă 

după participarea la proiect]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

2%

69%

6%

2%

19%

1%

130 Cât de importante sunt cele ce urmează în 
privința facilitării participării tale în proiecte 
europene destinate tinerilor? [Proiectul este 

direct corelat cu o problemă actuală a comunității 
din care faci parte]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important



 

 
 

 

1%

52%

12%2%

29%

4%

131 Cât de importante sunt cele ce urmează în 
privința facilitării participării tale în proiecte 

europene destinate tinerilor? [Informațiile despre 
proiect sunt ușor accesibile pentru tine]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu 
știu

Oarecum important

4%

49%

13%
1%

26%

7%

132 Cât de importante sunt următoarele caracteristici când vine 
vorba despre un loc în care te poți simți bine și în care te poți 

dezvolta simultan? [Accesul este gratuit]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant

Nu-mi pot da seama/Nu știu

Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 

 

2%

23%

7%

0%12%

4%1%

50%

133 Cât de importante sunt următoarele 
caracteristici când vine vorba despre un loc în care 

te poți simți bine și în care te poți dezvolta 
simultan? [Locul are acces Wifi]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

4%

45%

14%2%

28%

8%

134 Cât de importante sunt următoarele caracteristici 
când vine vorba despre un loc în care te poți simți bine 

și în care te poți dezvolta simultan? [Locul asigură 
accesul la calculator și conexiune de internet]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 
 

1%

68%

6%
1%

22%

2%

135 Cât de importante sunt următoarele caracteristici 
când vine vorba despre un loc în care te poți simți bine 

și în care te poți dezvolta simultan? [Poți citi acolo ziare 
și reviste actuale]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

1%

58%
10%2%

26%

3%

136 Cât de importante sunt următoarele caracteristici 
când vine vorba despre un loc în care te poți simți bine și 

în care te poți dezvolta simultan? [Poți să te întâlnești 
acolo cu prietenii tăi]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 

0%

83%

3% 1%
12%

2%

137 Cât de importante sunt următoarele caracteristici 
când vine vorba despre un loc în care te poți simți bine 

și în care te poți dezvolta simultan? [Locul îți permite să 
organizezi propriile tale evenimente]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

2%

50%

12%2%

29%

4%

138 Cât de importante sunt următoarele caracteristici 
când vine vorba despre un loc în care te poți simți bine 

și în care te poți dezvolta simultan? [Te simți în 
siguranță în acel spațiu]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important



 

 

 

 

5%

41%

15%2%

28%

8%

139 Cât de importante sunt următoarele caracteristici când 
vine vorba despre un loc în care te poți simți bine și în care te 
poți dezvolta simultan? [Părerea ta este luată în considerare 

în legătură cu dotarea acelui spațiu]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

4%

45%

14%
2%

29%

7%

140 Cât de importante sunt următoarele 
caracteristici când vine vorba despre un loc în care 

te poți simți bine și în care te poți dezvolta 
simultan? [Locul dispune de locuri de parcare]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da 
seama/Nu știu
Oarecum important

1%

69%
5%

1%

22%

2%

141 Cât de importante sunt următoarele caracteristici 
când vine vorba despre un loc în care te poți simți bine 
și în care te poți dezvolta simultan? [Locul dispune de 

spații pentru depozitarea bicicletelor]
Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da 
seama/Nu știu
Oarecum important

Puțin important



 

 

 

 

1%

70%

5%

1%

20%

2%

142 Cât de importante sunt următoarele caracteristici 
când vine vorba despre un loc în care te poți simți bine și 

în care te poți dezvolta simultan? [Tinerii angajați sunt 
pregătiți să vă ajute în cazul în care este nevoie]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da 
seama/Nu știu
Oarecum important

Puțin important

1%

70%

6%
2%

20%

2%

143 Cât de importante sunt următoarele caracteristici când 
vine vorba despre un loc în care te poți simți bine și în care 
te poți dezvolta simultan? [Locul are un program flexibil și 

adaptat nevoilor tale]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da 
seama/Nu știu
Oarecum important

Puțin important

1%

58%

8%

1%

28%

4%

144 Cât de importante sunt următoarele elemente ce te-ar 
putea determina să te implici activ într-o problemă de 

interes public din comunitatea ta (ex. politica locală, luarea 
deciziilor generale ș.a.m.d)? [Informații clare pe tema 

respectivă] Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da 
seama/Nu știu
Oarecum important

Puțin important



 

 

 

1%

65%
6%

2%

23%

2%

145 Cât de importante sunt următoarele elemente 
ce te-ar putea determina să te implici activ într-o 

problemă de interes public din comunitatea ta 
(ex. politica locală, luarea deciziilor generale 
ș.a.m.d)? [Metode de implicare pe internet]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da 
seama/Nu știu
Oarecum important

Puțin important

1%

57%

8%2%

28%

3%

146 Cât de importante sunt următoarele elemente ce te-
ar putea determina să te implici activ într-o problemă de 

interes public din comunitatea ta (ex. politica locală, 
luarea deciziilor generale ș.a.m.d)? [Activități ale ONG-

urilor în zona în care locuiți

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important



 

 

 

1%

63%7%
1%

24%

3%

147 Cât de importante sunt următoarele elemente ce 
te-ar putea determina să te implici activ într-o 

problemă de interes public din comunitatea ta (ex. 
politica locală, luarea deciziilor generale ș.a.m.d)? 

[Prietenii implicați]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

1%

62%7%
2%

25%

3%

148 Cât de importante sunt următoarele elemente ce te-ar 
putea determina să te implici activ într-o problemă de 
interes public din comunitatea ta (ex. politica locală, 

luarea deciziilor generale ș.a.m.d)? [Organizații destinate 
tinerilor ]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important



 

 

 

1%

65%6%

2%

23%

2%

149 Cât de importante sunt următoarele elemente ce 
te-ar putea determina să te implici activ într-o 

problemă de interes public din comunitatea ta (ex. 
politica locală, luarea deciziilor generale ș.a.m.d)? 
[Metode de implicare în instituția de învățământ]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

19%

34%
13%

6%

20%

9%

150 Cât de importante sunt următoarele elemente ce 
te-ar putea determina să te implici activ într-o 

problemă de interes public din comunitatea ta (ex. 
politica locală, luarea deciziilor generale ș.a.m.d)? 

[Metode de implicare pentru tineri la nivel local]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important



 

 

 

19%

34%
13%

6%

20%

9%

151 Cât de importante sunt următoarele elemente ce 
te-ar putea determina să te implici activ într-o 

problemă de interes public din comunitatea ta (ex. 
politica locală, luarea deciziilor generale ș.a.m.d)? 

[Dreptul de vot de la vârsta de 16 ani]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important

3%

64%
7%

1%

21%

3%

152 Cât de importante sunt următoarele elemente ce te-ar 
putea determina să te implici activ într-o problemă de 
interes public din comunitatea ta (ex. politica locală, 

luarea deciziilor generale ș.a.m.d)? [Sprijin din partea 
părinților dumneavoastră]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

50%

12%1%

27%

5%

153 Cât de importante sunt următoarele elemente ce te-ar 
putea determina să te implici activ într-o problemă de 

interes public din comunitatea ta (ex. politica locală, luarea 
deciziilor generale ș.a.m.d)? [Sprijin din partea profesorilor 

dumneavoastră]

Deloc important

Foarte important

Nici important nici
neimportant
Nu-mi pot da seama/Nu 
știu
Oarecum important

Puțin important


