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INTRODUCERE 

Majoritatea românilor se declară în favoarea celor mai multe dintre prioritățile Comisiei Juncker, 
priorități ce vizează acoperirea unei strategii de dezvoltare în diverse domenii la nivelul Uniunii 
Europene, cu impact în fiecare stat membru: de la redresarea economiei europene și crearea de 
locuri de muncă sustenabile, până la combaterea schimbărilor climatice, gestionarea crizei 
migranților sau a actelor de terorism, precum și a dezvoltării unei politici comerciale echilibrate și 
progresive care să valorifice oportunitățile oferite de globalizare. 

În 2018 aproximativ șapte din zece români susțin în continuare libera cirulație a cetățenilor UE 
care pot să locuiască, muncească, studieze şi să facă afaceri oriunde în UE (69%). Această prioritate 
este la fel ca în 2017, prima prioritate menționată atât la nivel național cât și la nivelul Uniunii 
Europene.  

Trendul ascendent înregistrat în 2017 care a reflectat atitudinea pozitivă a românilor referitoare la 
comunitatea europeană se menține și în 2018, dar mai degrabă în ceea ce privește extinderea 
Uniunii Europene pentru a include alte ţări în anii următori. Această prioritate este a doua ca 
importanță în rândul românilor (65%), dar ultima în topul priorităților menționate la nivel european 
(43%). 

Politica de apărare și securitate comună a Uniunii Europene (RO: 65%; UE28: 76% ),  politicile 
externe comune a celor 28 de state membre (RO: 64%; UE28: 65%), cât și politica 
comercială comună la nivelul UE (RO: 62%; UE28: 71%) reprezintă priorități importante atât 
pentru români cât și pentru ceilalți cetățeni europeni. Românii acordă o importanță mai mare ideii 
de extindere a Uniunii Europene , dar și o prioritizare mai accentuată a ideii de politică energetică 
comună între statele membre UE ca medie înregistrată la nivelul Uniunii Europene (RO: 59%; 
UE28: 74%). 
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I. PERCEPȚIA ROMÂNILOR ASUPRA PRIORITĂȚILOR COMISIEI JUNCKER 

1 Evaluarea agendei de priorități de către români 

În ceea ce privește creşterea economică, crearea de locuri de muncă şi realizarea de 
investiţii, pe tot parcursul anului 2018, se înregistrează aceeași percepție a românilor față de 
situaţia financiară a gospodăriei lor precum în toamna anului 2017. Astfel, în 2018, puțin peste 
jumătate dintre români (54% fata de 53%, cu 1pp în plus) considerau că situaţia financiară a 
gospodăriei lor este bună sau foarte bună, în timp ce media europeană rămâne la același nivel ca 
în 2017, 72%. De asemenea, continuă creșterea numărului românilor care anticipează o înrăutăţire 
a situaţiei financiare a propriei gospodării în următoarele 12 luni. Dacă pe parcusul anului 2017 se 
înregistra o creștere de 9 puncte procentuale, anul acesta se adaugă  încă 5 puncte procentuale 
(de la 15% în primăvara anului 2017, la 29% în toamna lui 2018). 

În ceea ce priveşte situaţia locurilor de muncă, o treime dintre români o consideră satisfăcătoare 
la nivelul întregii ţări, în timp ce 39% sunt mulţumiţi de situaţia personală la locul de muncă. Acest 
procent crește doar cu 1pp față de cel înregistrat la finalul lui 2017, chiar dacă la începutul lui 
2018 se înregistrau 42%. La nivel european se păstrează același procent de 60% ca la finalul 
anului 2017. Se observă aceeași incertitudine privind viitorul: doar 22% dintre români se aşteaptă 
ca situaţia locurilor de muncă din propria ţară să se îmbunătăţească în următorul an (față de 20% 
în 2017). În toamna anului 2018, 34% dintre români se așteptau ca această situație să se 
înrăutățeasca în următoarele 12 luni, procent mai mare decât media europeană cu 10pp.  

Perspectivele asupra situaţiei economiei europene sunt însă pozitive, 56% dintre români evaluând-
o ca fiind bună, România situându-se în continuare peste media europeană (49%). Prin comparaţie, 
doar un sfert dintre români evaluează situaţia economiei româneşti ca fiind bună, în timp ce media 
UE28 se află la 49%. 

 

 
 

În ceea ce privește crearea unor noi locuri de muncă, românii anticipează creşteri mai degrabă din 
partea sectorului privat, două treimi considerând că acesta este mai bine poziţionat comparativ cu 
sectorul public. Așadar, față de anul 2017, se înregistreză o ușoară creștere de 6pp, 69% susținând 
sectorul privat. 58% dintre români sunt de părere că banii publiciar trebuie folosiţi pentru a stimula 
investiţiile din sectorul privat, la nivelul Uniunii Europene. (+2pp comparativ cu 2017). 
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O situație particulară se înregistrează în ceea ce privește piaţa unică digitală şi importanţa 
economică a acesteia, pe care 54% dintre români o apreciază pozitiv, deși 35% dintre aceștia nu 
accesează internetul niciodată, cu 20 de puncte procentuale mai mult decât media europeană. Mai 
mult, în timp ce 54% dintre români au conexiune la internet acasă (75%, media europeană), 36% 
dintre respondenți au declarat că nu accesează internetul niciodată de acasă (media europeană 
este de 16%, cu 20 puncte procentuale mai puțin). 

În favoarea unei politici energetice comune europene sunt 59% dintre români, un procent mai 
mic cu 5pp față de anul trecut. Românii consideră garantarea unor preţuri rezonabile pentru 
consumatori (34%) drept un obiectiv prioritar al unei astfel de politici, urmat de dezvoltarea energiei 
din surse regenerabile (32%) și de protejarea mediului înconjurător (29%), observându-se o 
inversare a priorităților față de media UE, dezvoltarea energiei regenerabile fiind obiectivul principal 
(44%), garantarea prețurilor ajungând pe locul 4 (35%) iar combaterea încălzirii globale intrând în 
top 3 cu 36%.  

În raport cu piaţa internă, 42% (-16pp, comparativ cu 2017) dintre români consideră un obiectiv 
realist creşterea contribuţiei industriei la 20% din PIB, până în anul 2020. Cel mai bun rezultat al 
Uniunii Europene este considerat de români ca fiind libera circulație a cetățenilor, bunurilor și 
serviciilor în interiorul Uniunii, cu 4 puncte procentuale mai mult decât media europeană (31%).  

Aderarea României la Uniunea Europeană presupune adoptarea monedei unice într-un orizont de 
timp ce depinde de gradul de convergenţă cu zona euro. La finalul anului 2018, 55% (-2pp, 
comparativ cu 2017) dintre români s-au declarat în favoarea unei monede unice, euro, ca simbol 
al Uniunii economice şi monetare europene.  

Globalizarea este considerată o oportunitate pentru creşterea economică de către jumătate dintre 
români, procent în creștere faţă de anul anterior (50%, cu 5pp mai mult față de 2017), în continuare 
sub media europeană de 61%. Atât globalizarea, cât și comerțul liber sunt percepute de către 
români ca termeni cu conotații pozitive,  înregistrând procente de 48% (+3pp) și, respectiv, 71% 
(+6pp). Competiția este percepută și ea ca având conotații pozitive de către 70% dintre români 
(procent înregistrat în toamna anului 2018, cu 4pp mai mult față de începutul anului). 

În ceea ce priveşte domeniul justiţiei şi respectării drepturilor fundamentale, percepția este 
că pacea între statele membre UE reprezintă o realizare importantă a Uniunii Europene (o treime 
dintre români afirmând acest lucru), în afara liberei circulații a cetățenilor, bunurilor și serviciilor 
(realizare menționată de 60% dintre români). 

Pentru români, Uniunea Europeană înseamnă libertatea de a călători, studia şi lucra oriunde pe 
teritoriul acesteia, iar acest fapt este menționat de peste jumătate dintre respondenți (53%). De 
altfel, 69% dintre români declară că sunt în favoarea liberei circulaţii a cetăţenilor UE, care pot să 
locuiască, să muncească, să studieze şi să facă afaceri oriunde în UE.   

Peste jumătate dintre români au favorizează ideea de creare a unei politici europene comune privind 
migraţia, ponderea fiind însă sub media europeană (69%) şi semnificativ în scădere faţă de 2017 
(55%, -6 pp). 
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În ciuda atitudinii pozitive asupra liberei circulaţii a cetăţenilor, părerile sunt împărţite în ceea ce 
priveşte aportul adus României de imigranţi. Astfel, 42% (+5pp față de 2017) dintre români 
apreciază că există un aport pozitiv al imigranţilor în țara gazdă, în timp ce 46% (-9pp) nu sunt de 
acord cu această premisă. Mobilitatea persoanelor din afara Uniunii este considerată pozitivă de 
către 40% dintre respondenții români (la egalitate cu media europeană, +6pp față de 2017), iar 
50% dintre aceștia susțin că este un lucru negativ. Totuși, se remarcă o scădere de 7 puncte 
procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. „România ar trebui să ajute refugiaţii” era 
afirmația care împărțea românii în două tabere în 2017. Acum, procentul celor care sunt de acord 
cu această abordare ajunge la 56% (+9 pp față de anul trecut) apropiindu-se mai mult de media 
europeană situată la nivelul de 69% (+2pp față de anul trecut).  

Aproape la fel ca in 2017, doi din cinci români consideră că măsurile pentru a combate imigraţia 
ilegală a persoanelor din afara Uniunii ar trebui luate preferabil la nivel naţional (42%, +4pp), mult 
peste media europeană de 27% (+1pp), în timp ce doar unul din cinci consideră ca aceste măsuri 
ar trebui luate la nivelul Uniunii Europene, media europeană fiind de 39%, (+3pp). 

Pe planul schimbărilor democratice, în toamna anului 2018 aproximativ jumătate dintre români 
(55%) erau mulţumiţi de felul în care democraţia funcţionează în UE, mai mult cu 2 puncte 
procentuale față de toamna anului 2017, ponderea lor fiind în continuare mai mare decât media 
europeană (UE28: 50%). Însă, doar unul din trei români este mulţumit de modul de funcţionare a 
acesteia la nivel local, în România. 
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Referitor la rolul jucat de Uniunea Europeană în lume, 69% dintre români consideră că vocea 
Uniunii contează în lume, declarându-se în favoarea unei politici externe comune a celor 28 de 
state membre, în linie cu media europeană (64%, respectiv 65% UE28), dar și în favoarea unei 
politici de apărare și securitate comune (65%), chiar dacă sub media europeană de 76%. Extinderea 
Uniunii pentru a include şi alte ţări în anii următori este susţinută de 65% dintre români, mult peste 
media europeană de 43%; statele membre care sunt mai reticente în acest sens fiind fiind 
Germania, Finlanda, Franța și Austria.  

La fel ca în anul trecut, imaginea pe care o au aproximativ jumătate dintre români în 2018 despre 
Uniunea Europeană este foarte pozitivă și destul de pozitivă, viitorul Uniunii fiind privit în mod 
optimist de doi din trei români (63%, -3pp), peste media europeană (58%, +1pp).  
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II. CETĂȚENIA EUROPEANĂ – DREPTURI, VALORI ȘI AȘTEPTĂRI 

Ataşamentul românilor se îndreaptă în special către oraşul sau satul în care locuiesc, nouă din zece 
dintre ei (94%) indicând că se simt ataşaţi şi foarte ataşaţi de comunitatea din care provin. 
Atașamentul faţă de România este cu 9pp mai scăzut, în timp ce anul trecut era o diferență de 5pp.  

În ceea ce priveşte apropierea faţă de Europa, 59% dintre români se simt ataşaţi şi foarte ataşaţi 
de aceasta (mai puțin cu 6pp față de media UE28 – 65%, medie mai mică decât anul trecut cu 
1pp). Legat de atașamentul față de Uniunea Europeană, românii se încadrează oarecum în media 
statelor membre (54% respectiv 56%). 

2 Românii și cetățenia europeană 

68% dintre români declară că se simt cetăţeni europeni dar, atunci când se referă la naţionalitate, 
50% (+7pp față de 2017) se consideră atât români, cât şi europeni, în timp ce 40% (-8pp față de 
2017) se consideră doar români. În ceea ce priveşte cetăţenia europeană, românii își exprimă un 
grad de asociere mai mic cu aceasta decât cetăţenii celorlalte state membre, media europeană 
fiind 71%. 

Drepturile în calitate de cetățean al UE sunt, la nivel declarativ, mai cunoscute decât anul trecut, 
(50%, +8pp) dar tot sub media europeană (55%, +1pp). În schimb, 69% dintre români ar dori să 
ştie mai multe despre acestea. Luxemburghezii (77%), urmaţi de respondenţii din Finlanda (73), 
sunt, la nivel declarativ, printre cei mai bine informați cetățeni ai Uniunii cu privire la drepturile pe 
care le au în calitate de cetățeni europeni. 

a. Cultura şi valorile comunităţii europene 

În  accepțiunea românilor, elementele care creează sentimentul de comunitate între cetăţenii UE 
sunt: sistemul de îngrijire a sănătății, educația, pensiile (23%), economia și cultura fiind 
indicate de 20% dintre respondenți. Dacă anul trecut, statul de drept înregistra 20%, anul acesta 
14% dintre români consideră statul de drept ca element care creează sentimentul de comunitate 
la nivel european, cu 6pp mai puțin decât media europeană. 

Cultura reprezintă, la nivel european, elementul principal de legătură între membrii unei comunități 
(28%), urmată de istorie (25%) și valorile comune (24%). Economia și statul de drept sunt 
următoarele elemente importante cu câte 23, respectiv 20 de procente.  

Valorile care reprezintă cel mai bine Uniunea Europeană, în viziunea românilor, dar şi a europenilor, 
sunt drepturile omului (RO: 36%; UE28: 34%), pacea (RO: 29%; UE28: 42%) şi democraţia (RO: 
28%; UE28: 35%). Observăm ca la nivelul Uniunii pacea este cea mai importantă, drepturile omului 
ocupând locul al treilea. Valorile pe care românii le consideră importante la nivel personal includ pe 
primele locuri: drepturile omului (40%, similar cu media europeană, 41%), pacea (33%, -14 pp față 
de media europeană) și respectul pentru viața umană (27%, -10pp față de media europeană).  
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b. Încrederea în instituţiile naţionale şi europene 

La fel ca la sfârșitul anului 2017, românii acordă mai multă încredere instituţiilor internaţionale – 
aproximativ unul din doi români tinde să aibă încredere în Uniunea Europeană sau Naţiunile Unite, 
în timp ce instituţiile naţionale cunosc un grad de încredere mai scăzut (40% pentru autoritățile 
publice regionale sau locale, 38% pentru administrația publică și 36% pentru sistemul juridic 
român). Guvernul, Camera Deputaților și partidele politice sunt instituțiile cu cea mai mică încredere 
investită de români. Comparând datele înregistrate în anul 2017, aceste instituții înregistrează o 
ușoară creștere: Guvernul înregistrează 23% (+2pp), Camera Deputaților 24% (+6pp) iar partidele 
politice 16% (+3pp), în continuare cea mai mică încredere acordată. 

Mai mult decât atât, șase din zece români declară că tind să aibă încredere în Parlamentul European 
(60%, +4 pp comparativ cu datele înregistrate în 2017), într-un procent mai mare decât media 
europeană cu 12 pp (48%). Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană se bucură, de 
asemenea, de un procent de încredere mai mare decât media europeană: unul din doi români 
declară că tind să aibă încredere în aceste instituții, în contextul unei medii europene de 43% și 
41%. Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene se pot bucura de un grad de încredere similar 
precum  în cazul Comisiei Europene și Băncii Centrale Europene. Totuși, la nivel european doar 34% 
dintre cetățenii Uniunii tind să aibă încredere în Consiliul Uniunii Europene, cu 19pp mai puțin decât 
procentul înregistrat în rândul românilor.  
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III. PERCEPȚIA SITUAȚIEI ECONOMICE A ROMÂNIEI ÎN CONTEXT EUROPEAN ȘI 
GLOBAL 

Principalele probleme cu care se confruntă românii la nivel personal sunt creșterea prețurilor, 
inflația, costul traiului zilnic (35%, cu  6pp mai mult decât anul trecut, media europeană fiind de 
32%) şi sistemul de îngrijire al sănătăţii şi de securitate socială (22%, +5 pp față de media 
europeană, la fel ca anul trecut). Acestea sunt urmate de condițiile de trai (19%, UE28: 8%), pensiile 
(17%, UE28: 16%), de situația financiară a gospodăriei (15%, UE28: 13%) și situația economică a 
țării (12%, UE28: 8%). Aceste probleme personale se reflectă și în datele înregistrate pentru 
problemele cu care românii consideră că se confruntă țara lor, principalele probleme fiind: creșterea 
prețurilor (32%, UE28: 21%) și situația economică (27%, UE28: 15%).  

La nivelul Uniunii Europene, cetățenii din statele membre au menționat ca principale probleme la 
nivel local șomajul (23%), creșterea prețurilor, inflația, costul traiului zilnic și imigrația (21%). La 
nivelul cetățeanului de rând, se înregistrează aceleași probleme principale ca în rândul românilor 
chiar dacă într-o pondere mai mică. De exemplu. Doar 5% dintre românii chestionați ar clasa 
migrația în primele 2 cele mai importante probleme la nivel național (-16pp față de media 
europeană). 

Din perspectiva cetățenilor ei, problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană sunt: imigrația 
(25% pondere în cazul românilor față de 40% în cazul UE) și terorismul (24% dintre români vs o 
medie europeană de 20%).  

În cea de-a doua jumătate a anului 2016, situaţia economiei naţionale era percepută ca fiind mai 
degrabă bună şi foarte bună de un sfert dintre români (26%), procentul celor optimişti fiind sub 
media Uniunii Europene (41%). Deși la început de 2018 se înregistrează o creștere a acestui procent 
(cu 5 pp comparativ cu 2017 când se înregistraseră 22%), până la finalul anului 2018, această 
percepție se mai diminuează și se oprește la 25%. Cu alte cuvinte, românii sunt la fel de pesimiști 
ca în 2016, șapte din zece români ajungând să fie de părere că situația economică a țării în 
porezent este mai degrabă proastă și foarte proastă.  

Primele țări clasate din punct de vedere al pesimismului declarat față de situația economică 
prezentă la nivel local sunt: Grecia (94%), Croația (83%), Spania (80%) și Italia (79%). Acest 
pesimism este întărit și susținut de declarațiile referitoare la aşteptările cetățenilor Uniunii pentru 
următoarele 12 luni cu privire la situația economică națională, o treime dintre români (33%) 
declarând că situația economică a României va fi mai proastă, înaintea lor plasându-se englezii 
(43%), grecii (36%), francezii și suedezii (34%). 
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Cu toate acestea, când vine vorba de situația economică generală a Uniunii Europene, mai bine de 
jumătate dintre cetățenii români (56%) declară că aceasta este mai degrabă bună și foarte bună, 
cu 7 puncte procentuale peste media europeană. Previzunile tuturor sunt mai degrabă optimiste, 
două treimi dintre europeni apreciind că în următoarele 12 luni situația economică a Uniunii 
Europene va fi mai bună sau la fel.  

În ceea ce privește impactul crizei economice asupra pieței locurilor de muncă, unii dintre 
respondenți sunt de părere că aceasta a atins deja punctul culminant și că lucrurile se vor ameliora 
treptat. Alții, din contră, consideră că perioada cea mai grea urmează să vină. La nivelul Uniunii 
Europene lucrurile sunt împărțite în două: 44% este procentul celor care consideră că punctul 
culminant a fost deja atins și tot atâția cred că ce este mai rău urmează să vină.  Românii tind să 
fie puțin mai optimiști, aproape jumătate dintre ei (48%) considerând că impactul crizei asupra 
locurilor de muncă și-a atins  deja apogeul. 
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IV. COMPORTAMENT MEDIA ȘI SURSELE DE INFORMARE ALE ROMÂNILOR 

1 Nivel de informare și surse de informare 

Întrebați despre gradul de informare cu privire la temele europene, 36% dintre români se consideră 
bine informați, media europeană fiind de 42%. Cele mai mari valori ale acestui indicator se 
înregistrează în țări precum Luxemburg (69%) și Irlanda (67%). 

În contextul în care jumătate dintre români (+8pp față de 2017) își cunosc drepturile de cetățeni 
europeni (sub media europeană de 55%), mai bine de două treimi își doresc să cunoască mai multe 
despre aceste drepturi și unul din cinci români nu a auzit de Consiliul European, Consiliul Uniunii 
Europene sau Banca Centrală Europeană. Principala sursă de informare despre diferitele subiecte 
de interes rămâne televiziunea – 97% dintre români menționând că privesc cel puțin o dată pe 
săptămână programele televizate. Mai bine de jumătate dintre români (58%) utilizează internetul, 
54% folosesc rețelele de socializare online și 56% ascultă radioul săptămânal.  

Informațiile cu privire la subiectele politice naționale sunt preluate de către români în primul rând 
de la televizor (70%, peste media europeană cu 15pp), următoarea sursă de informare fiind 
internetul (7%, -14 pp față de media europeană). La nivelul Uniunii Europene cetățenii caută să se 
informeze despre politica națională atât prin intermediul site-urilor de internet (16%, în România 
doar 5%) cât și prin rețele sociale (5%, în România doar 1%).  

17% (+8 pp față de 2017) dintre respondenți au declarat că nu caută în mod activ știri pe teme 
politice naționale, acesta fiind cel mai mare procentaj raportat la celelalte state membre 

Pentru informarea cu privire la Uniunea Europeană, politicile și instituțiile ei, românii apelează în 
principal la programele de televiziune (55%) și la discuțiile cu rudele, prietenii sau colegii (23%). 
Dacă în 2017 internetul era specificat de 47% dintre români, în 2018 doar 22% menționează site-
urile instituționale, oficiale sau de informare, rețelele sociale online, bloguri sau siteurile ce 
găzduiesc clipuri video ca sursă de informare, în timp ce media europeană este cu 20pp mai mare. 

30% (+5pp) dintre respondenții români susțin că nu se informează cu privire la Uniunea Europeană, 
politicile sau instituțiile ei, depășită doar de Estonia (38%), Bulgaria (34%), Lituania (33) și Spania 
(31%). 

a. Evaluarea informațiilor mass-media 

Cantitatea de informații prezentate de mass-media românească despre Uniunea Europeană este 
considerată de români ca fiind oarecum satisfăcătoare. Mai bine de jumătate dintre români (55%) 
consideră că informațiile despre UE prezentate de televiziuni sunt suficiente, 22% apreciind că sunt 
prea multe, iar 14% prea puține. În cazul celorlalte mijloace mass-media, procentele celor care 
găsesc informațiile prezentate ca fiind suficiente se ridică la 46% pentru radio, 45% pentru presa 
scrisă, 44% pentru site-uri de internet și 43% pentru rețelele de socializare online.  

În ce privește încrederea acordată instituțiilor de media, televiziunea si radioul se bucură de cea 
mai mare încredere (unul din doi români), pondere înregistrată de altfel și la nivelul Uniunii 
Europene. 

Unul din doi români consideră ca mass-media din România furnizează informații de încredere, 
neafectate de presiuni politice și comerciale,  36% susținând că afirmația e falsă (în scădere cu 12 
puncte procentuale față de toamna anului 2016). De aceeași percepție se bucură și mass-media 
publică deși media la nivelul Uniunii Europene pentru aceasta este cu 13pp mai mică (RO: 52%; 
UE28: 39%).  
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Cu toate acestea, atât românii cât și cetățenii Uniunii Europene consideră că știrile și informațiile 
care denaturează realitatea sau chiar sunt false sunt deseori întâlnite și reprezintă chiar o 
problemă la nivel național, acestea fiind menționate de aproximativ șapte persoane din zece 
(deseori întâlnite – RO: 72%; UE28: 68%; reprezintă o problemă – RO: 69%; UE28: 70%). Chiar dacă 
acest gen de știri și informații sunt ușor de identificat în accepțiunea respondenților (RO: 59%; 
UE28: 58%), românii sunt de părere că existența știrilor sau a informațiilor care denaturează 
realitatea sau chiar sunt false reprezintă o problemă pentru democrație în general, într-o 
pondere cu 7pp mai mică decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene (RO: 69%; UE28: 
76%). 

În ceea ce privește percepția asupra obiectivității informațiilor legate de Uniunea Europeană 
prezentate în mass-media, 57% dintre români consideră că informațiile prezentate la televizor sunt 
obiective. Similar, informațiile prezentate la radio sunt percepute, de unul din doi români, ca fiind 
obiective, cu procente de 48% și 49% înregistrate pentru presă scrisă, respectiv internet.  

b. Rețelele sociale 

Comparativ cu anii anteriori, rețelele sociale au fost menționate din ce în ce mai des ca surse de 
informare folosite. Acestea sunt considerate de peste jumătate dintre români (60%, +7pp față de 
2017) ca fiind o modalitate modernă de a fi la curent cu problemele politice, dar și ca o modalitate 
de exprimare a părerilor proprii despre aceste probleme, 60% (+9pp față de 2017) dintre 
respondenți folosind rețelele de socializare și în acest scop.  

Totodată, 58% dintre români consideră că informațiile despre tematicile politice de pe rețelele 
sociale online nu pot fi de încredere dar  acestea din urmă pot trezi interesul oamenilor pentru 
afaceri politice, idee confirmată de 59% dintre români (+9pp față de 2017). 
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CONCLUZII 

Din perspectiva bugetului Uniunii Europene, prioritizarea obiectivelor și domeniilor de interes diferă 
în rândul românilor față de media înregistrată la nivel european. Astfel, în contextul în care 
apărarea și securitatea, precum și politica economică și monetară sunt primele domenii în 
care atât românii cât și europenii consideră că se cheltuie cea mai mare parte a bugetului, primele 
două domenii în care există dorință mai mare de investiție, din topul primelor zece și exemplificate 
în graficul de mai jos, sunt: ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și sănătatea publică 
și domeniul educației, formării, culturii si mediei. Dacă la nivelul Uniunii Europene, următoarele 
domenii de interes sunt schimbarea climatică și protecția mediului și apoi agricultura și 
dezvoltarea rurală, pentru români e mai importantă agricultura și dezvoltarea rurală.  

  

 
 

Luând în considerare și cele de mai sus referitor la obiectivele Uniunii Europene, aproximativ 
jumătate dintre români (49%) cred că în general, Uniunea Europeană se îndreaptă în direcţia 
corectă. Ca și în anul precedent, procentul acestora este sensibil mai mare decât media europeană, 
cu plus 20pp. Țările care înregistrează un nivel ridicat de încredere în privinţa direcţiei Uniunii 
Europene sunt Irlanda (58%), România (49%) și Croația (46%). La polul opus, ţările care consideră 
actuala direcţie ca fiind greşită sunt Grecia (66%), Franța (63%) şi Italia (60%).  

La nivel național, doar un sfert dintre români (24%) consideră că România se îndreaptă în direcția 
corectă, în timp ce la nivel european cetățenii Uniunii sunt puțin mai optimiști, 36% considerând, în 
medie, că țara lor se îndreaptă în direcția corectă.  

La nivel extern, principalele două probleme cu care se confruntă Europa în opinia românilor sunt în 
continuare imigraţia şi terorismul. Mobilitatea cetățenilor din alte state membre este percepută 
favorabil, în timp ce migraţia persoanelor din afara UE imprimă un sentiment mai degrabă negativ 
în continuare. Unul din doi români se declară în favoarea unei politici europene comune privind 
migraţia, însă ponderea lor este sub media celorlalte state (RO: 55; UE28: 69%) şi în scădere faţă 
de 2017.  

În România, anul 2018 este de asemenea marcat de o serie de schimbări majore ce afectează atât 
indicatorii economici și financiari (modificări ale salariului minim brut, ale punctului de pensie, 
Codului Fiscal etc.), cât și justiția și statul de drept (modificări aduse Codului Penal, Codului de 
procedură penală, legilor justiției etc.). Evenimentele de stradă din 10 august 2018 au cunoscut 
inclusiv o expunere media internațională, acestea fiind prezentate din perspective destul de diferite 
comparativ cu media națională care și aceasta a înclinat când într-o direcție, când în alta. 
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Guvernul Tudose (cu Mihai Tudose premier), învestit la data de 29 septembrie 2017 își încheie 
activitatea ca urmare a unui conflict între premier și Liviu Dragnea (președintele PSD, și președintele 
Camerei Deputaților, încheiat cu demisia premierului la data de 16 ianuarie 2018. Guvernul Dăncilă 
este învestit la data de 29 ianuarie 2018, Viorica Dăncilă fiind premierul, pe durata mandatului 
căruia, în anul 2018, 8 miniștri vor fi remaniați.  

În acest context de instabilitate politică și socio-economică, românii continuă să aibă încredere și 
sentimente mai degrabă pozitive față politicile Uniunii Europene,  de prioritățile Comisiei Juncker, 
de Uniunea Europeană în ansamblul acesteia, cu toate implicațiile și beneficiile apartenenței 
aferente.  

Dincolo de așteptările și previziunile optimiste față de UE, în accepțiunea românilor situația 
economică a țării nu se va îmbunătăți în următoarele 12 luni (o treime fiind de această părere).  

România se clasează pe primul loc în Uniunea Europeană în rândul țărilor ai căror cetățeni declară 
că se așteaptă ca nivelul de trai să scadă în următoarele 12 luni, fiind urmată de Grecia și Bulgaria. 

 

 
 

Cu toate acestea, aproximativ două treimi dintre români declară că se simt cetăţeni europeni, totalul 
respondenților fiind împărțit oarecum în două tabere: 50% dintre români se consideră atât români, 
cât şi europeni, în timp ce 40% se consideră doar români. Mare parte dintre români susține că își 
cunoaște drepturile în calitate de cetățean al UE (50%), și un procent semnificativ își dorește să 
știe mai multe despre acestea (69%). În timp ce jumătate dintre respondenții români tind să aibă 
încredere în Uniunea Europeană sau Naţiunile Unite, instituţiile naţionale, Guvernul, Camera 
Deputaților și partidele politice beneficiază de un grad de încredere mult mai scăzut. 

 


