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• Românii consideră libera circulație a persoanelor, bunurilor și serviciilor
în interiorul Uniunii, ca fiind cea mai importantă realizare a Uniunii
Europene (35% față de 26% media europeană).
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Percepția românilor asupra
rezultatelor Uniunii Europene
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QD4a Care dintre următoarele consideraţi că reprezintă cel mai bun rezultat 
al UE? În primul rând?



Evaluarea impactului crizei economice
asupra locurilor de muncă
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• Aprox. 1 din 2 români
consideră că impactul
crizei asupra locurilor
de muncă a atins deja
apogeul, în timp ce
41% consideră că
perioada dificilă abia
acum urmează să
vină. Procentul
optimiștilor situează
românii peste media
europeană (42%).



• 3 din 5 români au îmbrățișat favorabil ideea de creare a unei
politici europene comune privind migrația, sub media
europeană (69%) și semnificativ în scădere față de 2015
(66%).

• 2 din 5 români consideră că măsurile pentru a combate
imigrația ilegală a persoanelor din afara Uniunii ar trebui
luate preferabil la nivel național, mult peste media
europeană de 24%, dar și în creștere față de anul 2015
(24%).
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Migrația în Uniunea Europeană



• Două treimi dintre români sunt în favoarea unei politici
energetice comune europene. Românii consideră
garantarea unor prețuri rezonabile pentru consumatori drept
obiectiv prioritar, urmat de protejarea mediului înconjurător
și combaterea încălzirii globale.

• În privința eficienței utilizării resurselor, scăderea emisiilor,
cât și creșterea utilizării energiei regenerabile și a
eficienței energetice sunt considerate a fi obiective fezabile
ale Uniunii de peste jumătate dintre români.
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Percepția românilor asupra unei
politici energetice comune



• 3 din 5 români indică două obiective ale strategiei ca fiind cele mai realiste.
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Strategia Europa 2020 în viziunea 
românilor (I)



• Obiectivul considerat a fi cel mai ambițios, atât la nivel
național, cât și european, este cel potrivit căruia
minimum 40% din tânăra generație, cu vârste cuprinse
între 30 și 34 de ani, ar trebui să aibă un titlu sau o
diplomă de educație superioară – apreciat astfel de
43% dintre români și 39% dintre europeni.
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Strategia Europa 2020 în viziunea 
românilor (II)



• 60% dintre români cred
că Uniunea Europeană
se îndreaptă în direcția
corectă pentru a ieși
din criză, acest procent
fiind unul dintre cele
mai ridicate la nivelul
Uniunii (media fiind de
46%).
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Direcția UE prin prisma obiectivelor 
strategiei Europa 2020



• Situația economică, pe de o parte, și sistemul de îngrijire a sănătății și
de securitate socială, pe de altă parte, sunt problemele cele mai
importante cu care românii consideră că se confruntă România.

Raport Național - România8

Percepția românilor asupra problemelor 
naționale
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QA3a Care credeţi că sunt cele mai importante două probleme cu care se confruntă România 
în prezent?



• Imigrația și terorismul sunt în continuare considerate principalele
două probleme cu care se confruntă Europa, dar procentul
românilor care le-au indicat este în scădere față de anul trecut.

Raport Național - România9

Percepția românilor asupra problemelor 
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QA5 Care credeţi că sunt cele mai importante două probleme cu care se confruntă Uniunea 
Europeană în acest moment?



Încrederea românilor în instituțiile 
naționale și europene
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• Românii acordă mai multă încredere instituţiilor internaţionale – aproximativ
unul din doi români tind să aibă încredere în Uniunea Europeană sau
Naţiunile Unite, în timp ce instituţiile naţionale cunosc un grad de încredere mai
scăzut. Încrederea românilor în UE se situează peste media UE28.
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QA8a Pentru fiecare dintre următoarele instituţii, vă rog să-mi spuneţi dacă tindeți să aveți
încredere în ele sau tindeți să nu aveți încredere în ele? (% TIND SĂ AM ÎNCREDERE)



Imaginea Uniunii Europene în rândul 
românilor
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• Percepția pozitivă a românilor în
ceea ce privește Uniunea
Europeană este susținută și de
evaluarea imaginii acesteia: 50%
dintre cetățenii români au o
imagine pozitivă, mult peste
media europeană (35%), ceea ce
susține aserțiunea că Uniunea
Europeană se bucură de
încredere în rândul românilor.

România UE28

QA9 În general, imaginea pe care o aveţi 
despre Uniunea Europeană este foarte 
pozitivă, destul de pozitivă, neutră, destul de 
negativă sau foarte negativă?



Românii și cetățenia europeană
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• Două treimi dintre români declară
că se simt cetăţeni europeni dar,
atunci când se referă la
naţionalitate, 47% dintre români
se consideră atât români, cât
şi europeni, în timp ce 44% se
consideră doar români.

• În ceea ce priveşte cetăţenia
europeană, românii exprimă
acelaşi grad de asociere ca şi
cetăţenii celorlalte state membre,
media europeană fiind 67%.
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QD3 Dumneavoastră vă consideraţi…?


