
MUZEUL NAŢIONAL DE ETNOGRAFIE ŞI ISTORIE NATURALĂ
Scopul nostru este să aflăm care este atitudinea dumneavoastră faţă de patrimoniul cultural şi 
istoric, rămas de la locuitorii oraşului Chişinău, care au „dispărut” în cataclismele  secolului XX. 
Chestionarul este anonim,  răspunsurile dumneavostră vor fi utilizate doar în scopuri ştiinţifice. 
Vă invităm să participaţi la cercetarea respectivă şi să răspunde-ţi sincer şi cât mai amănunţit la  
întrebările propuse.

                                                  Vă mulţumim pentru contribuţie!

Notă: Chestionarul include două tipuri de întrebări: deschise (la care răspunde-ţi cu propriile 
cuvinte) şi închise (unde selectaţi un răspuns din varianteloe propuse). Atunci când răspunde-ţi la 
întrebările închise, încercuiţi numărul ce corespunde variantei de răspuns selectate.

CHESTIONAR

1. De cât timp dumneavoastră și familia dumneavoastră locuiți în Chișinău?

1. M-am născut în Chișinău, și unii membri din familia mea au trăit aici până în anul 1945.

2. M-am născut în Chișinău, dar familia mea trăiește aici înca din anul 1940-x, 1950-x.

3. M-am născut în Chișinău dar părinții mei au venit aici în anul 1950-x sau mai târziu.

4. Trăiesc în Chișinău din anul__________.

5. Alt răspuns – specificați_______________________________________________.

2. Cât de des rudele dumneavoastră mai în vârstă sau părinții v-au povestit despre viața de după al 
Doilea Război Mondial, despre orașul sovietic, despre evenimentele din primii 10 ani de după război, despre 
locuitorii din orașul Chișinău ai acestei perioade?

1. Foarte des

2. Destul de des

3. Destul de rar

4. Foarte rar

5. Niciodată

6. Nu se aplică (atunci când rudele mai în vârstă / părinții lor nu au locuit în Chișinău în primii ani de 
după război).

3. Care  probleme din viața locuitorilor și a orașului sunt discutate cel mai des în cadrul familiei 
dumneavoastră?

3.1. Probleme actuale 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
________________________

3.2.  Probleme istorice (cele, care după părerea dumneavoastră poartă un caracter istoric).

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________

4. Vă rugăm să evaluați cât de importante sunt pentru dumneavoastră istoria, prezentul și viitorul. 
Scara de evaluare este de la 0 la 5, unde 0 semnifică "deloc important" și 5 - ". Foarte important".

Trecutul/
Istoria

Nu are nici un fel 
de importanță 

0 1 2 3 4 5 Foarte 
important

Prezentul Nu are nici un fel 
de importanță

0 1 2 3 4 5 Foarte 
important

Viitorul Nu are nici un fel 
de importanță

0 1 2 3 4 5 Foarte 
important

5. Este importantă pentru dumneavoastră istoria orașului Chișinău și a locuitorilor acestuia?

Istoria Chișinăului 
și a locuitorilor săi 
este: 

De fapt nu 
este 
important

0 1 2 3 4 5 Foarte 
important

6. Explicați, vă rog, de ce istoria Chișinăului este importantă/ne-importantă pentru dumneavoastră?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

7. Vă interesează istoria Chișinăului?

1. DA. Fără îndoială

2. Mai degrabă că DA

3. Mai degrabă că NU

4. DELOC 

8. Cât de des participați la următoarele activități:

Foarte des Câte-o dată Foarte rar Niciodată

1.Mergeți la expoziții cu tematică de istorie veche și cea 
interbelică a Chișinăului?

3 2 1 0

2.Luați parte la festivitățile legate de istoria orașului și a 
locuitorilor săi?

3 2 1 0

3.Citiți cărți ,articole și altfel de informații despre 
Chișinăul vechi?

3 2 1 0

4.Participaţi la seminare, cursuri, reuniuni,  privind istoria 
orașului?

3 2 1 0

5.Cumpărați cărți, albume,hărți  a căror temă este 
Chișinăul vechi?

3 2 1 0

6.Vizitați pagini Web sau portaluri web despre istoria 
orașului?

3 2 1 0

7.Arătați orașul cunoscuților Dvs? 3 2 1 0
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8.Primiți informații despre oraș sau o împărtășiți în 
diferite moduri. Scrieți cum 
anume._______________________________________

3 2 1 0

9. Sunteţi interesat de o anumită perioadă a istoriei Chișinăului în mod special?

1. Da, anume de_________________________________________________

2. Nu, nu pot preciza o perioadă, eu sunt interesat de diferite perioade ale istoriei Chișinăului.

3. Nu,  nu mă interesează istoria Chișinăului.

9A. (În cazul unui răspuns pozitiv la întrebarea anterioară): De ce anume vă interesează această perioadă? 
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

10. După al Doilea Război Mondial Chișinăul a fost ocupat de către rezidenți noi. În opinia 
dumneavoastră, care dintre aceste grupuri noi au fost cele mai numeroase?

1. Nu știu

2. Mai mulți au fost_______________________________________

12. Cum credeți, a fost Chișinăul vechi ((Din momentul înființării sale până la al Doilea Război Mondial), un 
oraș multicultural, s-a remarcat prin diversitatea sa culturală? Selectați vă rog la dorința dumneavoastră 
câteva răspunsuri:

1. Nu, orașul a fost uniform din punct de vedere cultural.

2. Da, cele mai multe din orașele vechi au fost multiculturale.

3. Da, într-adevăr, în Chișinău în diferite perioade au trăit oameni de diferită origine etnică şi apartenenţă religioasă.

4. Da, pentru că Chișinăul a intrat în componenţa diferitelor state.

5. Da, pentru că Chișinăul a fost un important centru al vieții economice și culturale în această parte a Europei.

6. Alt răspuns, care?_________________________________________

12A. Dacă alegeți mai multe răspunsuri oarecare de la 2 la 6: introduceți numărul cel mai important în opinia 
dumneavoastră:________________________________

13. Care dintre următoarele opinii sunt cel mai bine corelate cu afirmația că Chișinăul ar fi un oraș 
multicultural? Selectați dacă doriți câteva alternative:

1. Chișinăul nu este un oraș multicultural.

2. În Chișinău trăiesc (lucrează, învață) tot mai mulți și mai mulți străini.

3. Orasul este vizitat de tot mai mulți turiști străini.

4. Chișinăul are mai multe comunități religioase: ortodocși, catolici, iudaici, luterani, musulmani, hinduşi etc.

5. Chișinăul găzduiește numeroase festivaluri internaționale, conferințe, evenimente culturale.

6. În Chișinău sunt active organizaţii ale diferitor popoare şi culturi.

6A. În Chișinău diferitele comunități etnice și religioase au oportunitatea de a-şi   dezvolta și menține propria 
identitate.

7.Alceva. Ce anume?_________________________________________________
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TEST VIZUAL  

Acum vă oferim posibilitatea de a răspunde la întrebări despre obiecte arhitecturale specifice Vechiului 
Chișinău

Obiectul  1A. Priviți atent , vă rog, fotografia.

1. Recunoașteți acest obiect?

1. Cunosc și știu ce este această clădire.

2. Cunosc, dar cu greu pot s-o numesc.

3. Nu știu.

2. Cum se numește această clădire?_____________________________________________

Respondentul a identificat corect obiectul (nu completa)

1. Da

2. Nu 

5.A Acum uitați-vă din nou atent la obiect și  încercați să descrieți sentimentele și asociațiile ce vă vin 
în minte.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Obiectul 1B

Obiectul 1B.  Priviți atent, vă rog,  această fotografie.

3. Recunoașteți acest obiect?

4. Cunosc și știu ce este această clădire.

5. Cunosc, dar cu greu pot s-o numesc.

6. Nu știu.

4. Cum se numește această clădire?_____________________________________________

Respondentul a identificat corect obiectul (nu completa)

3. Da

4. Nu 

5.A Acum uitați-vă din nou atent la obiect și  încercați să descrieți sentimentele și asociațiile ce vă vin 
în minte.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

T6.1 Comparând fotografiile 1A (Biserica Luterană) și 1B foto (Palatul Preşedinţiei construit pe locul 
Bisericii Luterane), cum ați descrie atmosfera, natura acestui obiect / locație, atunci și acum?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Obiectul 2A

Obiectul 2A. Priviți atent, vă rog,  această fotografie.

5. Recunoașteți acest obiect?

7. Cunosc și știu ce clădire este aceasta.

8. Cunosc, dar cu greu pot s-o numesc.

9. Nu știu.

6. Cum se numește acest obiect?_________________________________________

Respondentul a identificat corect obiectul (nu completa)

5. Da

6. Nu 

5.A Acum uitați-vă din nou atent la obiect și  încercați să descrieți sentimentele și asociațiile ce vă vin în 
minte.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Obiectul 2B            

Obiectul 2B. Priviți atent, vă rog, această fotografie.

7. Recunoașteți această clădire?

10. Cunosc și știu această clădire.

11. Cunosc, dar cu greu pot s-o numesc.

12. Nu știu.

8. Cum se numește acest obiect?____________________________________________

Respondentul a identificat corect obiectul (nu completa)

7. Da

8. Nu 

5.A Acum uitați-vă din nou atent la obiect și  încercați să descrieți sentimentele și asociațiile ce vă vin în 
minte.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Т6.2  Comparând fotografiile 2A (fostă  Sinagogă  Corală)  și fotografia 2B (Teatrul  Rus  „A.  Cehov  „ 
reamenanjat peste Sinagoga Corală),  cum ați descrie atmosfera,  natura acestui obiect /  locatie,  atunci și 
acum?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

7



Obiectul 3A                

     

Obiectul 3A. Priviți atent, vă rog,  această fotografie.

9. Recunoașteți acest obiect?

13. Cunosc și știu ce clădire este aceasta.

14. Cunosc, dar cu greu pot s-o numesc.

15. Nu știu.

10. Cum se numește această clădire?_________________________________________

Respondentul a identificat corect obiectul (nu completa)

9. Da

10. Nu 

5.A Acum uitați-vă din nou atent la obiect și  încercați să descrieți sentimentele și asociațiile ce vă vin în 
minte.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Obiectul 3B         

Obiectul 3B. Priviți atent, vă rog, această fotografie.

11. Recunoașteți acest obiect?

16. Cunosc și știu ce clădire este aceasta.

17. Cunosc, dar cu greu pot s-o numesc.

18. Nu știu.

12. Cum se numește această clădire?_______________________________________

Respondentul a identificat corect obiectul (nu completa)

11. Da

12. Nu 

5.A Acum uitați-vă din nou atent la obiect și  încercați să descrieți sentimentele și asociațiile ce vă vin în 
minte.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Comparând fotografiile  3A (clădirea Sinagogii de până la  al  Doilea Război  Mondial și  Casa de îngrijire 
medicală amplasată pe strada Rabbi Tirilson) și fotografia 3B (Sinagoga), cum ați descrie atmosfera, natura 
acestui obiect / locație, atunci și acum?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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19. Puteți să numiți monumentele din orașul Chișinău, dedicate celor mai importante evenimente sau 
personalităţilor celebre din perioada de până la al Doilea Război Mondial?

1. Da, acestea sunt

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2. Nu.

20. Ce evenimente din istoria Chișinăului desfăşurate în această perioadă ar trebui rememorate/ ţinute 
minte?

1. Nu cunosc astfel de evenimente

2. Aceste evenimente:

2.1.__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2.2.__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2.3.__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

20A. Cum credeți, de ce anume aceste evenimente trebuie memorate? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

21. În opinia dumneavoastră, există anumite evenimente din istoria orasului de la 1939 până în prezent, pe 
care locuitorii Chișinăului trebuie să le păstreze în memorie?

1. Nu cunosc

2. Da, acestea sunt 

2.1___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2.2___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2.3___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

21A. De ce anume aceste evenimente trebuie memorate?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

22. Puteți  numi personalităţi  remarcabile asociate cu istoria de dinainte de război a Chișinăului, care au 
lăsat urme importante în istoria orașului, au influențat dezvoltarea culturii și a mediului urban. 

1. Nu pot să numesc

2. da, aceștia:

2.1.__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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2.2.__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2.3.__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

23. Care sunt serviciile lor față de oraș și locuitorii săi?

1. Nu îmi pot aminti

2. (Scrieți vă rog funcțiile fiecarui făptaș aparte):  

2.1.__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ ________________________________

2.2.__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2.3.__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

24. Au fost imortalizate cumva aceste personalităţi?

1B. În monumente?

1.1. da

1.2. nu

1.3. nu țin minte

2B. Li s-au dedicat spaţii în muzee?

2.1. da

2.2. nu

2.3. nu țin minte

3.B. Sunt străzi cu numele lor?

3.1. da

3.2. nu

3.3 nu țin minte

25. Cine, în primul rând, are obligaţia să păstreze această memorie, să finanțeze și să confere respect locurilor 
și obiectelor asociate cu memoria populației ne-moldovenilor/ne-românilor care a trăit în Chișinău până la cel 
de-al Doilea Război Mondial? Alegeți după dorință câteva posibile răspunsuri. 

1. Nimeni nu este obligat.

2. Toți locuitorii orașului.

3. Exclusiv minoritățile etnice –  evrei, ruşi, ucraineni, polonezi, germani, armeni, etc. – care acum 
locuiesc în Chișinău, organizațiile acestora.

4. Guvernul Republicii Moldova și structurile guvernamentale.

5. Autoritatea municipală.

5a. Autoritățile din regiune.

6.Statele, care sunt patria istorică a minorității (de exemplu, Israelul, Rusia, Germania, Polonia, 
Armenia).
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7. Organizaţii de foști rezidenți ai Chișinăului și ai familiilor lor, care locuiesc în afara Republicii 
Moldova.

7a. Uniunea Europeană.

8. Altele

8.1. Care anume? ______________________________________________________

9. Greu de spus.

26A. În cazul în care răspunsurile au fost marcate de la 2 la 8, introduceți numărul răspunsului, care, în  
opinia dumneavoastră, este cel mai important:_______

27. În cazul în care răspunsurile au fost marcate de la 2 la 8, justificați, vă rugăm, alegerea dumneavoastră. 
De ce anume aceste structuri / organizații menționate trebuie să păstreze vie memoria locuitorilor de dinainte 
de război ale Chișinăului? 
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

28. În opinia dvs., ce urme  în arhitectură, artă, cultură și obiceiuri au lăsat oamenii ce au trăit înainte de 
război în Chișinău?

Moldoveni/
Românii

Urme ne-
importante

0 1 2 3 4 5 Important
e urme

Rușii Urme ne-
importante

0 1 2 3 4 5 Important
e urme

Evreii Urme ne-
importante

0 1 2 3 4 5 Important
e urme

Germanii Urme ne-
importante

0 1 2 3 4 5 Important
e urme

Ucrainenii Urme ne-
importante

0 1 2 3 4 5 Important
e urme

Polonezii Urme ne-
importante

0 1 2 3 4 5 Important
e urme

Ungurii Urme ne-
importante

0 1 2 3 4 5 Important
e urme

Alții
...........

Urme ne-
importante

0 1 2 3 4 5 Important
e urme

30. Este posibil să precizați  acele străzi, cartiere și zone ale orașului care mai înainte au fost locuite în 
principal de către reprezentanții altor popoare?

1. Da, aduceți exemple

1.1__________________________________________________________________

1.2__________________________________________________________________

1.3__________________________________________________________________

2. Nu, nu pot arăta

3. Alt răspuns

4. Greu de răspuns

31. Ştiți cauza numirii anumitor străzi şi locuri asociate cu diferite grupuri etnice? Acestea au trăit cândva în 
Chișinău? 

1. Da, arătați care anume________________________________________________________

2. Nu

12



3. Greu de spus

32.  Ce  tipuri  de  obiecte  materiale  rămase  de  la  vechii  locuitori  ai  orașului,  ar  trebui  să  fie  în  atenția 
programelor de restaurare? Selectați mai multe opțiuni dacă doriți:

1. Acele care sunt de mare valoare istorică și culturală.

1а. Acele care sunt de mare valoare istorică și culturală a minorităților etnice din Chișinău.

2. Obiectele de valoare materială considerabilă, de exemplu, locuințele, infrastructura (poduri, canale, etc.), 
spitale, hanuri etc.

3. Obiectele sfinte (Biserici, Sinagogi etc.).

4.  Obiectele arhitecturale (clădiri, monumente),  care sunt un simbol al puterii,  dominației  unor țări  din 
istoria Chișinău înainte de 1991.

5. Obiecte, ce confirmă dominația Chișinăului în Moldova, indiferent de valoarea utilitaristă sau artistică.

6. Cimitirele

7. Altele-care anume___________________________________________________________________

32А. Dacă alegeți mai mult de un răspuns, introduceți numărul care, în opinia dumneavoastră, este cel mai  
important:__________________________________________

 34. Imaginați-vă această situație. Autoritățile de la Chișinău sunt obligate să decidă dacă vor să păstreze un 
anumit obiect istoric (clădire, monument), sau să-l distrugă, în scopul de a rezolva o problemă acută pentru 
locuitorii din Chișinău (de exemplu, pentru a extinde artera de comunicații, rețelele de apă, pentru a construi 
o grădiniță sau spital). O soluție de compromis nu este posibilă în această situație. Ce soluție ați sprijini?

1. Păstrarea obiectului. 

2. Distrugerea acestuia. 

34А. Ce fel de compromis ați sugera în această situație? Cum poate fi  justificat?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

35. Cum argumentați alegerea dvs.?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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36. Și ce decizie ați sprijini dacă obiectul este un patrimoniu cultural al:

Necesar 
de păstrat

Este de 
dorit să 
se 
păstreze

Este greu 
să răspund

Este de 
dorit să fie 
demolat

Necesar 
de 
demolat

1. Vechilor moldoveni/români locuitori ai 
Chișinăului? 

5 4 3 2 1

2.Vechilor evrei locuitori ai Chișinăului? 5 4 3 2 1

3.Vechilor ruși locuitori ai Chișinăului? 5 4 3 2 1

4.Vechilor germani locuitori ai Chișinăului? 5 4 3 2 1

5.Vechilor polonezi locuitori ai Chișinăului? 5 4 3 2 1

5a.Vechilor ucraineni  locuitori ai Chișinăului? 5 4 3 2 1

4a.Perioadei sovietice? 5 4 3 2 1

37.  În opinia dumneavoastră, obiectele istorice restaurate/reconstruite trebuie să își mențină caracteristicile 
istorice vechi, sau, mai degrabă, ele trebuie să îndeplinească funcții noi, în conformitate cu nevoile oamenilor 
moderni din Chișinău?

1.  Trebuie să păstreze caracteristicile sale istorice vechi.

2. Mai degrabă, ele trebuie să îndeplinească funcţii noi, în conformitate cu nevoile oamenilor moderni  
din Chişinău.

2а. Totul depinde de situaţie.

                  2.Este greu să răspund.
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39. În ceea ce urmează vă propunem câteva proiecte de restaurare a unor obiecte ce reprezintă  memoria  
istorică  a Chișinăului.Vă rugăm să selectați din variantele propuse inițiativele pe care le-ați susține și pe cele  
pe care nu le-ați susține :

Dacă doriți ,puteți să comentați răspunsul dumneavoastră în casetele libere .

Vă  rugăm  să  vă 
pronunțați  dacă  sunteți 
pentru sau împotriva:

Încercuiți  una  din 
variante :

Comentariile 
respondentului :

1.Reamplasarea 
monumentului 
Împăratului  Alexandru al 
II-lea în locul vechi ?

1.Ferm pentru

2.Mai degrabă că da

3.Greu de spus

4.Mai degrabă că nu 

5.Ferm împotrivă 

2.Reamplasarea 
monumentului  Regelui 
Român  Ferdinand  I  în 
locul vechi ? 

 1.Ferm pentru

2.Mai degrabă că da

3.Greu de spus

4.Mai degrabă că nu 

5.Ferm împotrivă 

3.Reamplasarea 
monumentului  dedicat 
martirilor Simon Murafa, 
Părintelui  Alexei 
Mateevici   și  lui  Andrei 
Hodorogea ? 

 1.Ferm pentru

2.Mai degrabă că da

3.Greu de spus

4.Mai degrabă că nu 

5.Ferm împotrivă 

4.  Restaurarea  vechii 
Sinagogi  ,la  moment 
parte  din  clădirea 
Teatrului Chehov? 

 1.Ferm pentru

2.Mai degrabă că da

3.Greu de spus

4.Mai degrabă că nu 

5.Ferm împotrivă 
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5.  Restaurarea  catedralei 
distruse  Sf.  Arhangheli 
Mihail și Gavriil?

1.Ferm pentru

2.Mai degrabă că da

3.Greu de spus

4.Mai degrabă că nu 

5.Ferm împotrivă 

6.Păstrarea  rămășiților 
Orașului  Vechi(Vechiul 
Chișinău) ? 

1.Ferm pentru

2.Mai degrabă că da

3.Greu de spus

4.Mai degrabă că nu 

5.Ferm împotrivă 

7.Lărgirea  Bulevardului 
Cantemir  și  inevitabila 
distrugere  a   părților 
Orașului  Vechi  prin  care 
trece? 

1.Ferm pentru

2.Mai degrabă că da

3.Greu de spus

4.Mai degrabă că nu 

5.Ferm împotrivă 

8.   Plasarea  în  centrul 
Pieții  Vechi  (lîngă 
Biserica  Armenească)  a 
unei plăci comemorative?

1. Ferm pentru

2. Mai degrabă că da

3.Greu de spus

4.Mai degrabă că nu 

5.Ferm împotrivă 

                       

42. Există în Chișinău locuri ce provoacă asocieri cu perioada 1941-1944? 

1. Da, arătați vă rog care anume_______________________________________

2. Nu

3. Greu de spus

42A. (În cazul unui răspuns pozitiv la întrebarea anterioară.) cum credeți dvs., utilizarea modernă a 
obiectului/obiectelor este justificată?

1. Da. Fără îndoială.

2. Mai degrabă că da.

3. Și da și nu.

4. Mai degrabă că nu.

5. Categoric nu.
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42B. Explicați, vă rog, de ce credeți așa?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

42C. Există  în Chișinău obiecte/locuri care provoacă asocieri cu perioada sovietică? 

1. Da, arătați vă rog care anume_________________________________________

2. Nu

3. Greu de spus

42D. (În cazul unui răspuns pozitiv la întrebarea anterioară): Credeți că utilizarea modernă a obiectului / 
locului este justificată?

1. Da. Fără îndoială

2. Mai degrabă că da

3. Și da și nu

4. Mai degrabă că nu

5. Categoric nu

42E. Explicați, vă rog, de ce credeți astfel?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________
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Datele respondentului: 

M1. Genul:

1.Feminin 

2.Masculin

M2.Vârsta,anul nașterii__________________

M3.De cât timp locuiți în Chișinău(câți ani)?_____________

 

M4.Ce studii aveți(dacă încă învățați ,atunci unde)?________________________________________________

 

M5.Ce studii au părinții dumneavoastră? 

 

Mama

Tata

M6.Ce ocupație aveți?______________________________________________________

 

M7.Sunteți membru al unei societăți ce vizează protejarea patrimoniului?

1.Da (care)_______________________

2.Nu

 

Vă mulțumim !
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