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I. Introducere 
 
 
 
I.1. De ce o investigare a percepţiilor asupra 

aderării la Uniunea Europeană? 
 
 
Aderarea la Uniunea Europeană (UE) reprezintă unul dintre cele mai semnificative acte de 
politică externă şi internă pentru ţările post-comuniste. Aderarea la comunitatea ţărilor 
europene oferă oportunitatea ca progresele obţinute în domeniul construirii unor 
democraţii solide, a unor economii de piaţă competitive şi a unei coeziuni sociale să fie 
consolidate. Mai mult poate decât pentru orice altă ţară, aderarea la UE a generat în ultimii 
ani un uriaş val de aşteptare in România pentru o ameliorare a vieţii în diferite domenii. 
 
Înţelegerea modalităţilor în care aspiraţiile diferitelor grupuri sociale interacţionează cu 
realităţile procesului de aderare reprezintă o necesitate absolută în raport cu proiectarea 
unui viitor în care să fie minimizate costurile şi maximizate avantajele procesului de 
aderare. În acest sens, efectuarea unor cercetări sistematice asupra felului în care 
politicile publice europene şi româneşti îşi produc efectele reprezintă un demers care 
poate duce la ameliorarea lor. 
 
Pe fondul nevoii de investigare a percepţiei populaţiei cu privire la impactul unor schimbări 
instituţionale şi normative de amploarea proceselor declanşate de aderarea1 la Uniunea 
Europeană, Asociaţia Pro Democraţia (APD) şi-a propus să producă şi ofere decidenţilor 
politici ,şi nu numai acestora, o cercetare amănunţită a reprezentărilor unor categorii 
specifice de cetăţeni faţă de aderarea României la structurile europene. 
 
„Care sunt cele mai importante schimbări petrecute în primul an de la aderarea României 
la Uniunea Europeană din perspectiva activităţii profesionale a respondenţilor?”, „Cum se 
raporteaza acestia atât la momentul aderarii cât şi la procesele succesive de continuare şi 
adâncire a armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană?”, „Ce îşi doresc şi ce speră 
categoriile profesionale chestionate de la viitorul lor în Uniunea Europeană?” sunt doar 
câteva dintre întrebările ce au fundamentat demersul investigativ al Asociaţiei Pro 
Democraţia. 
 
Indiferent de domeniul asupra căruia Asociaţia Pro Democraţia se apleacă prin intermediul 
programelor, proiectelor şi campaniilor sale, dimensiunea de sprijinire şi stimulare a 
participării civice este centrală preocupărilor organizaţiei. Privite din această perspectivă, 
abordările pe care Asociaţia Pro Democraţia le adoptă prin proiectele sale se 
concentrează pe cetăţean ca fundament al unui regim democratic. 
 
Deşi raportul de faţă reprezintă rezultatul primului demers de investigare sociologică a 
percepţiilor, opiniilor şi reprezentărilor anumitor categorii ale societăţii româneşti al 
Asociaţiei Pro Democraţia, el vine să încununeze şi eforturile organizaţiei de a stimula 
relaţia dintre elitele politice şi electorat, dintre reprezentanţii instutuţiilor şi autorităţilor 
publice şi cetăţeni, dintre stat ca furnizor de servicii şi cetăţean, ca plătitor de taxe. De la 
proiectele sale de tipul evaluărilor „La trei sferturi de mandat” până la facilitarea 

                                                 
1 În timp ce termenul de aderare se referă la dobândirea calităţii de membru formal în UE, termenul de 
integrare se referă la grupul de procese începute odată cu declanşarea negocierilor de aderare şi care 
continuă ulterior momentului formal al aderării. 
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consultărilor cetăţenilor de către instituţii publice de genul „Forumului Constituţional”, 
trecând prin organizarea forumurilor de candidaţi în comunităţi dintre cele mai variate şi 
prin facilitarea organizării diferitelor tipuri de organisme formale sau informale ale 
cetăţenilor pentru influenţarea deciziei publice din comunităţile în care locuiesc, APD s-a 
precupat, în mod constant, de investigarea nevoilor cetăţenilor şi de identificarea 
metodelor de soluţionare a acestora. 
 
Proiectul „Un an în Uniunea Europeană - Cealaltă Românie” a avut ca obiectiv specific 
realizarea unei cercetări cu privire la modalitatea în care a fost perceput impactul aderării 
la Uniunea Europeană în primul an de către cetăţenii cu activitate în domeniile în care 
acest impact a fost mai important. Culegerea datelor de cercetare s-a concentrat pe trei 
dintre ariile care au resimţit cel mai profund efectele aderării în primul an: administraţia 
publică, sectorul intreprindelor mici şi mijlocii şi sectorul producătorilor agricoli.  
 
În urma analizei discursului public cu privire la efectele aderării asupra diferitelor părţi ale 
societăţii româneşti, precum şi a structurii finanţării externe acordate de Uniunea 
Europeană, au fost selectate următoarele arii de interes: administraţia publică (aleşi locali, 
personalul însărcinat cu implementarea directivelor europene, precum şi cu scrierea 
proiectelor pentru obţinerea de finanţări din fondurile europene din primării, consilii 
judeţene, prefecturi, instituţii descentralizate), sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM 
- (cu o importantă producţie orientată spre exportul în Uniunea Europeană) şi producătorii 
agricoli (organizaţi în asociaţii ale producătorilor agricoli şi producători agricoli individuali). 
Motivaţia alegerii celor trei grupuri este legată de gradul de interes mai ridicat cu privire la 
modalităţile directe prin care aderarea la UE afectează România, al persoanelor care 
activează în aceste domenii decât cel mediu la nivelul populaţiei, aspect care permite o 
radiografiere de mai bună calitate a modului în care efectele aderării la UE îşi fac simţită 
prezenţa după un an. 
 
 
I.2. România în cifre şi dincolo de acestea. Principalele 

trăsături ale grupurilor incluse în cercetare şi cele 
mai noi schimbări care le afectează activitatea 

 
 
Sectorul IMM este unul dintre cele mai importante în orice economie modernă şi cel care 
va fi în modul cel mai direct influenţat de schimbările aduse de integrarea europeană. Din 
punct de vedere cantitativ, densitatea IMM a ajuns la 26 IMM/1000 locuitori în 2006, dar a 
rămas mult sub media UE care este de peste 50 IMM/1000 loc

2
. Cum comerţul între 

România şi celelalte state membre UE a înregistrat şi va continua să înregistreze creşteri 
constante datorită înlăturării barierelor tarifare şi netarifare, producătorii locali nu vor mai fi 
protejaţi, astfel încât creşterea productivităţii şi adaptarea la normele UE devine un 
imperativ. Impactul integrării asupra IMM va depinde atât de gradul de pregătire anterioară 
pentru schimbările competitive, cât şi de profilul firmei. De exemplu, întreprinderile de  
producţie şi servicii cu activităţi de export, de mărime medie, vor fi nevoite să facă faţă 
unei competiţii sporite în cadrul pieţei unice având, în acelaşi timp, şi cele mai mari 
oportunităţi de a putea profita de o piaţă extinsă. Totuşi, pentru ca acestea să obţină 
beneficii în astfel de condiţii, va fi necesar să aibă capacitatea şi dorinţa de a inova, 
precum şi posibilitatea de a atrage resursele financiare pentru a investi în aceste procese. 
 
Din punct de vedere cantitativ, situaţia agricolă a României nu este deloc rea. România 
beneficiază de o suprafaţa de 238.391 km2 (a doua ca mărime din cele 12 noi state 

                                                 
2 http://www.mimmc.ro/files//pos_competitivitate/POR.pdf 
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membre UE), terenul agricol reprezentând 62,1% (14,8 milioane hectare) din totalul 
suprafeţei. Acesta reprezintă cel mai ridicat procent de teren cultivabil dintre toate statele 
membre ale UE (media UE-27 fiind de 44%). Cu toate acestea, sectorul agricol este unul 
dintre cele mai puţin dezvoltate şi capabile să facă faţă concurenţei şi standardelor de 
securitate agricolă de la nivelul UE. Aproximativ 4,9 milioane persoane lucrează în 
agricultură, industria piscicolă şi forestieră, cifră care reprezintă aproape 42% din totalul 
forţei de muncă, faţă de o medie de 22% în noile state membre ale UE şi numai de 4,3% 
în cele 15 vechi state membre ale UE. În ultimii ani, suprafaţa agricolă exploatată de 
producătorii agricoli privaţi a crescut până spre 90% din totalul suprafeţei agricole, 
principala formă de privatizare fiind restituirea. Totuşi, acest proces a condus la o 
fărâmiţare fără precedent a proprietăţii în suprafeţe mici de teren retrocedate familiilor. 
Astfel, din totalul de 3,9 milioane de cetăţeni deţinători de teren, aproximativ  40% cultivă 
sub 1 hectar şi sub 1% mai mult de 10 hectare. Chiar dacă, în ultimii ani, numărul fermelor 
cu caracter comercial şi fenomenul arendării terenurilor au crescut, pe ansamblu 
agricultura din România este caracterizată de un număr ridicat de ferme mici care produc, 
în principal, pentru consumul propriu şi parţial pentru vânzarea pe piaţă.Deşi, la ora 
actuală, încă nu se cunoaşte nimic sigur în ceea ce priveşte fondurile structurale destinate 
agriculturii şi mediului rural, legislaţia Uniunii Europene în domeniul agriculturii şi industriei 
alimentare a generat, în mod constant, nelinişte în rândul producătorilor agricoli români 
mai ales în ce priveşte desfacerea producţiei pe piaţa unică. 
 
Capacitatea României de a face faţă cu succes cerinţelor aderării la UE precum şi de a 
beneficia de oportunităţile procesului de integrare europeană depinde în mod crucial de 
capacitatea administraţiei locale din România de a gestiona la un nivel de calitate adaptat 
cerinţelor europene. Reforma administraţiei locale presupune organizarea acesteia în 
raport cu cerinţele populaţiei, introducerea standardelor de calitate în baza cărora să poată 
fi monitorizată şi evaluată activitatea funcţionarilor publici. De asemenea, va fi necesară 
stabilirea unor mecanisme de planificare strategică pentru fiecare autoritate publică locală 
în raport cu serviciile publice pe care le furnizează. La nivelul fiecărei comunităţi, 
administraţiile locale vor fi cel mai important instrument prin care se vor putea accesa 
finanţările europene. Din acest motiv, promovarea de parteneriate, asocieri şi cooperări 
zonale între autorităţile administraţiei publice locale şi ceilalţi actori sociali va da măsura 
gradului de succes al diferitelor comunităţi pe viitor. În acest sens, misiunea administraţiilor 
locale în cadrul proceselor declanşate de aderarea la UE este mai complexă decât cea a 
sectorului IMM-urilor şi a producătorilor agricoli. Nu numai că trebuie să se organizeze 
astfel încât funcţionarea şi standardele de calitate să corespundă cerinţelor UE, dar 
trebuie să fie capabile să ofere şansa comunităţilor locale de a beneficia de oportunităţile 
apărute în cadrul acestui proces. 
 
Analiza efectelor aderării la UE după doar un an are o serie de avantaje, dar şi o serie de 
limitări. Chiar dacă 1 ianuarie 2007 marchează o dată istorică din punct de vedere 
simbolic, din punct de vedere tehnic nu marchează o diferenţă semnificativă. Practic, 
începând cu invitaţia lansată, în decembrie 1999, la Summitul UE de la Helsinki, de către  
Consiliul European, de a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană şi, trecând 
prin încheierea, în 2004, a negocierii celor 31 de capitole privind aderarea la UE, totul a 
fost un proces continuu. De asemenea, ridicarea, în 2001, a necesitaăii vizei pentru 
călătoria în alte state membre ale UE a marcat o altă piatră de hotar în procesul de 
aderare, întrucât a marcat începutul unui aflux de peste două milioane de români, care au 
plecat la muncă în alte state membre.  
 
Din acest punct de vedere, cercetarea de faţă nu marchează analiza efectelor unei serii de 
procese care au început la 1 ianuarie 2007, ci doar accelerarea unora care au început de 
aproape un deceniu. Totuşi, din punct de vedere al măsurării diferitelor date de opinie, 
chestionarea unui grup de persoane din domeniile cele mai afectate de aderarea la UE, la 
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un an de când România este formal stat membru al Uniunii Europene, are avantajul de a 
surprinde care sunt efectele directe ale acestui statut, spre deosebire de perioada în care 
România era doar aspirantă la acesta. De asemenea, cercetarea de faţă poate servi ca un 
punct de plecare pentru analiza efectelor aderării la UE la câţiva ani de la finalizarea 
procesului.  
 
 
I.3. Metodologia cercetării 
 
 
Cercetarea de faţă a folosit ca instrument de cercetare chestionarul. În perioada 10-18 
ianuarie 2008, au fost aplicate un număr de 538 de chestionare în cele trei arii de interes: 
194 personalului din administraţia locală, 178 producătorilor agricoli, 166 persoanelor din 
sectorul IMM. Chestionarele au fost aplicate într-un număr de 12 judeţe

3
, în reşedinţa de 

judeţ, câte două oraşe şi două-trei comune. Din cauza faptului că numărul de chestionare 
este redus, reprezentativitatea la nivel naţional a eşantionului nu a fost calculată.  
 
Chestionarul este organizat în două părţi:  
 
Partea comună pentru toate ariile de interes – conţine întrebări legate de: percepţia asupra 
oportunităţilor, beneficiilor şi pierderilor legate de aderarea la UE, impactul diferitelor 
politici ale UE la nivelul societăţii româneşti. 
 
Partea cu întrebări specifice fiecărei arii – conţine întrebări legate de aspectele tehnice 
legate de transpunerea reglementărilor europene, obţinerea de finanţări, etc. Având In 
vedere tipologia problemelor abordate, chestionarul a fost construit atât cu întrebări 
închise, cât şi deschise.  
 

                                                 
3 Brăila, Bucureşti, Craiova, Constanţa, Focşani, Bacău, Oradea, Neamţ, Suceava, Timişoara, Vâlcea, 
Vrancea 
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II. Prezentarea rezultatelor 
 
 
II.1. Câştigători şi perdanţi ai aderării la Uniunea Europeană. 

Percepţii, reprezentări, evaluări 
 
 
În prima parte a chestionarului, subiecţii studiului au fost chestionaţi în special în legătură 
cu subiecte ce ţin de opinia lor faţă de diferite componente ale procesului de aderare la 
Uniunea Europeană. Întrebaţi cum cred că va influenţa pe termen scurt aderarea la UE 
evoluţia nivelului de trai în România, peste 87% au răspuns că în bine şi foarte bine. 
Faptul că aderarea la UE reprezintă un lucru pozitiv este subiectul asupra căruia există cel 
mai înalt acord şi ne arată optimismul general al tuturor celor trei categoriilor cercetate faţă 
de efectele aderării la UE. Totuşi, atunci când au fost întrebaţi în legătură cu efectele 
aderării la UE asupra inegalităţilor de la nivelul societăţii româneşti, aproximativ 63% din 
respondenţi consideră că ea va duce la o creştere a inegalităţii mai degrabă decât a 
egalităţii. Cu toate că această cercetare nu conţine întrebări legate de poziţia faţă de 
existenţa unor inegalităţi, aceste rezultate confirmă faptul că, la nivelul grupurilor 
cercetate, existenţa inegalităţilor sociale nu mai este percepută la fel de negativ ca în 
prima perioadă a tranziţiei, când egalitatea era preferată valorii libertăţii. 
 
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra felului diferenţiat în care acest proces se 
răsfrânge asupra societăţii româneşti, percepţia asupra efectelor aderării a fost măsurată 
pe diferitele grupuri din cadrul societăţii româneşti.  
 

 Foarte 
bun 

Bun Rău Foarte rău 

Persoane din administraţia locală 20 70 9 1 

Mici producători 8 49 37 6 

Funcţionari publici 22 66 10 2 

Producători agricoli 11 46 36 7 

Aleşi locali 31 61 7 1 

Studenţi 28 56 12 2 

Lucrători în sectorului IMM 16 63 18 2 

Persoanele salariate din sectorul 
vostru de activitate 

11 68 19 3 

Cetăţenii români care lucrează în 
alte ţări membre ale UE 

36 53 10 1 

Tabel 2  Întrebare: Cum consideraţi că va fi pe termen scurt impactul integrării4 în UE 
pentru următoarele categorii? (% rotunjite, total de 100% pe fiecare rând) 

 

La nivelul impactului, aderarea la UE este percepută ca având efecte diferenţiate asupra 
diferitelor grupuri. Dacă perceperea cetăţenilor români care lucrează în alte state membre 
ale UE şi a studenţilor ca fiind principalii câştigători este oarecum de aşteptat, plasarea pe 

                                                 
4 În cadrul chestionarului a fost folosit termenul de integrare. Alegerea folosirii acestui termen în defavoarea 
celui de aderare este dată de folosirea în discursul public a sintagmei de integrare în UE în mod frecvent. 
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locul trei a aleşilor locali, a persoanelor din administraţia locală şi a funcţionarilor publici 
este mai degrabă surprinzătoare. Pe de altă parte, singurele grupe la care procentul de 
respondenţi care au indicat un impact negativ semnificativ este cel al micilor antreprenori 
(43%) şi al producătorilor agricoli (43%). 
 
Pentru a investiga în amânunt percepţia asupra modalităţii în care aderarea la UE 
influenţează funcţionarea diferitelor instituţii, respondenţii au fost rugaţi să se exprime cu 
privire la posibilitatea existenţei unor efecte pozitive asupra calităţii clasei politice şi 
funcţionării instituţiilor la nivel central, local, asupra sistemului educaţional şi a calităţii 
actului de justiţie. Pesimismul cel mai mare se referă la calitatea clasei politice şi calitatea 
actului de justiţie, unde 65% respectiv 54% dintre respondenţi consideră că nu vor exista 
efecte sau vor fi mici ca urmare a aderării la UE. 
 

 Foarte mare 
măsura 

Mare 
măsura 

Mică 
măsură 

Delo
c 

Calitatea clasei politice din România 18 17 36 29 

Funcţionarea instituţiilor la nivel central  10 37 40 13 

 Funcţionarea administraţiei locale 11 57 30 2 

Calitatea procesului de educaţie la 
nivel pre-universitar 

11 51 33 5 

Calitatea procesului de educaţie la 
nivel universitar şi post-universitar 

16 51 30 3 

Calitatea actului de justiţie 12 34 40 14 

Tabel 3 Întrebare: În ce măsură consideraţi că integrarea în UE5 va influenţa în mod 
pozitiv … (% rotunjite, total de 100% pe fiecare rând) 

 
Pentru a testa în ce măsură existenţa anumitor percepţii în legătură cu aderarea la 
Uniunea Europeană se asociază şi cu anumite niveluri de încredere în aceasta, 
comparativ cu alte instituţii, respondenţii au fost rugaţi să menţioneze nivelul de încredere 
în diferite instituţii. Rezultatele urmează paternurile prezente în sondajele de opinie la nivel 
naţional, cu biserica şi armata drept instituţiile naţionale cu nivelul cel mai înalt de 
încredere. Totuşi, spre deosebire de sondajele la nivel naţional, în acest sondaj, Uniunea 
Europeană apare cu un nivel de încredere mare şi foarte mare, superior celor două 
instituţii ce se bucură, în mod tradiţional de încrederea românilor, aspect care nu este 
surprinzător dat fiind familiarizarea superioară a respondenţilor în comparaţie cu 
cetăţeanul mediu faţă de funcţionarea şi efectele diferitelor instituţii europene. 
 

 Foarte mare 
măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc 

Biserică 29 41 21 9 

Armată 21 51 22 6 

Preşedinţie  12 27 40 21 

Parlament 5 22 48 25 

Guvern  4 24 45 25 

Justiţie 6 23 38 33 

UE  26 50 20 4 

                                                 
5 Idem 
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Tabel 4 Întrebare: În ce măsură aveţi încredere în următoarele instituţii? (% 
rotunjite, total de 100% pe fiecare rând) 

 
Respondenţii au fost rugaţi să aranjeze, în ordinea importanţei, şase dintre cele mai 
importante valori asociate cu Uniunea Europeană. Această metodă oferă avantajul de a 
nuanţa şi diferenţia valori, spre deosebire de metoda asumării pentru fiecare valoare a 
unui scor independent. Dacă luăm în considerare valorile care au fost cel mai des plasate 
pe primele două locuri (cele care au primit valorile 5 şi 6) creşterea economică şi 
democraţia sunt cele mai importante, urmate de pace şi libertatea de mişcare. Dacă 
analizăm diferenţele dintre cele trei subgrupuri, observăm faptul că ierarhia se păstrează. 
Totuşi, producătorii agricoli au marcat creşterea economică pe primele două locuri într-un 
procent mai mare, de 45%, aspect care indică o mai mare asociere a Uniunii Europene cu 
posibilitatea îmbunătăţirii nivelului de trai. Unul dintre cele mai remarcabile aspecte 
remarcate de aceste date este faptul că solidaritatea socială este, de departe, valoarea 
cea mai puţin importantă asociată cu reprezentarea respondenţilor despre Uniunea 
Europeană. Aceste date sunt în acord cu faptul că, pentru cea mai mare parte a 
persoanelor chestionate, Uniunea este asociată mai degrabă cu o creştere a inegalităţii 
decât cu o creştere a egalităţii. 
 

Valori 1 – 2 3-4 5-6 
Pace 29 31 39 

Democraţie 21 38 41 
Creştere economică 25 34 41 
Toleranţă 52 29 19 

Libertate de mişcare 25 38 37 

Solidaritate socială 47 34 19 

Tabel 5. Întrebare: Cum aţi aranja în ordinea importanţei următoarele 6 valori asociate cu 
UE (de la 6 – cea mai importantă la 1 - cea mai puţin importantă) (% rotunjite, total de 
100% pe fiecare rând) 

 
Chestionaţi în legătură cu posibilitatea ca, pe termen mediu şi lung, aderarea la Uniunea 
Europeană să ducă la pierderea identităţii naţionale, aproximativ 62% din respondenţi 
menţionează că nu există un pericol semnificativ legat de acest aspect.  
 
 
II.2. Informarea despre efectele aderării la UE şi accesul la 

fondurilor structurale 
 
 
Unul dintre efectele cele mai consistente, chiar dacă nu întotdeauna clar vizibil, pe care le 
are aderarea la UE se leagă de implementarea unor modificări legale datorate 
implementării aquis-ul comunitar. România şi Bulgaria, ultimele ţări care au aderat la UE, 
au avut cele mai mari dificultăţi în implementarea într-o modalitate eficientă a aquis-ului 
comunitar, unul din factorii principali ai acestor întârzieri fiind şi slaba capacitate 
instituţională. În acest context, de multe ori implementarea aquis-ului s-a rezumat la 
schimbări formale, fără o reformare a diferitelor rutine administrative. Întrebaţi în legătură 
cu măsura în care consideră că sunt informaţi cu privire la schimbările legale datorate 
implementării aquis-ul comunitar în România, 64% dintre respondenţii reprezentând 
administraţia locală se consideră foarte bine informaţi în timp ce procentul scade la 45% în 
cazul persoanelor din sectorul IMM şi 32% pentru producătorii agricoli. Situaţia este 
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previzibilă dat fiind că persoanele din administraţie sunt în mod constant la curent cu 
schimbările legislative. 
 

 Foarte mare 
măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc 

Administraţie locală 11 53 32 4 

Producători agricoli 0 29 53 18 

IMM-uri 2 42 48 8 
Tabel 18. Cât de informat consideraţi că sunteţi cu privire la schimbările legale datorate 
implementării aquis-ul comunitar în România? (% rotunjite, total de 100% pe fiecare rând) 

 
Aproximativ 39% din totalul respondenţilor consideră că finanţarea europeană de până 
acum a avut un impact semnificativ asupra domeniului lor de activitate, cu o creştere la 
47% în cazul personalului din administraţia locală. Pe ansamblu, diferenţele dintre cele trei 
grupuri sunt normale, personalul din administraţia locală fiind, prin natura muncii lor, la 
curent cu schimbările legislative de orice natură, în timp ce producătorii agricoli, şi datorită 
nivelului de educaţie mai scăzut, vor avea acces cu mai mare dificultate la înţelegerea 
felului în care legislaţia europeană interacţionează cu cea naţională. De asemenea, dacă 
personalul din administraţia locală este chemat să transpună în practică armonizarea 
legislaţiei, celelalte două grupuri au o poziţie pasivă faţă de necesitatea adaptării la 
normele europene. 
 
Numărul celor care declară că au un grad de cunoaştere ridicat al aspectelor legate de 
condiţiile de accesare, dificultatea, capacitatea tehnică necesară pentru accesarea de 
fonduri structurale diferă semnificativ la cele trei grupuri. În timp ce procentul pentru 
personalul din administraţia locală ajunge la aproape 70%, acesta scade sub 40% pentru 
celelalte două grupuri. De asemenea, acelaşi model se menţine şi atunci când 
respondenţilor li s-a cerut să-şi exprime opinia cu privire la măsura în care finanţările 
europene sunt adaptate capacităţii de cofinanţare a beneficiarilor şi răspund nevoilor reale 
din domeniul lor de activitate în mare şi foarte mare măsură. Dacă persoanele din 
administraţia locală au o atitudine pozitivă faţă de aceste aspecte în proporţie de aproape 
80%, acest procent scade sub 60% în cazul producătorilor agricoli şi sub 50% în cazul 
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. 
 
Unul dintre aspectele cele mai sensibile ale aderării la Uniunea Europeană se leagă de 
efectele acesteia asupra forţei de muncă. Plecarea unui număr de peste două milioane de 
cetăţeni români la muncă în alte state membre ale UE, marchează, fără îndoială, cel mai 
important proces de mobilitate a persoanelor (chiar dacă, în general, temporară) din istoria 
României, factor a cărei influenţă îşi pune amprenta din ce în ce mai puternic asupra 
societăţii româneşti. Cu mici variaţii între cele trei categorii de respondenţi, aproximativ 
65% dintre aceştia consideră că aderarea la UE va avea un efect semnificativ asupra forţei 
de muncă din domeniul lor de activitate.  
 
Chestionaţi în legătură cu modalităţile în care aderarea la Uniunea Europeană se va 
manifesta în domeniu, funcţionarii publici au menţionat, în general, posibilitatea accesului 
la programe de instruire oferite în cadrul diferitelor programe europene, precum şi 
posibilitatea de a petrece perioade semnificative de timp în cadrul unor programe de 
schimb de experienţă la nivel european. Nu în ultimul rând, existenţa unor viitoare creşteri 
substanţiale ale nivelului de salarizare prin “armonizarea politicilor salariale” este 
menţionat ca un efect important al procesului de integrare europeană.  
 
Dacă posibilitatea accesului la informare şi pregătire profesională din ce în ce mai bună 
este menţionată şi de ceilalţi respondenţi, existenţa unei migraţii continue a forţei de  
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muncă este menţionată destul de des. Din acest punct de vedere, cea mai mare 
îngrijorare este legată de limitarea posibilităţii de recrutare de forţă de muncă la un nivel 
de salarizare competitiv. Coerent cu această îngrijorare, aproximativ 46% din respondenţi 
consideră că aderarea la Uniunea Europeană va duce la o creştere a numărului de 
cetăţeni străini care vin în România să lucreze, aproximativ 65% dintre respondenţi 
considerând că, pe termen mediu şi lung, creşterea imigraţiei va avea mai degrabă efecte 
pozitive. De altfel, atunci când au fost chestionaţi cu privire la posibilitatea ca, pentru 
bunăstarea românilor, cetăţenii străini să deţină o proporţie din valoarea afacerilor din 
România mai mare sau mai mică decât deţin acum, 62% au fost de acord cu posibilitatea 
ca proporţia să crească. 
 
 
II.3. Între percepţii şi speranţe. Aşteptări cu privire la viitorul 

în Uniunea Europeană 
 
 
Dincolo de aspectele pozitive legate de aderarea la Uniunea Europeană, coexistenţa într-
un cadru instituţional unic cu alte douăzeci şi şase de ţări poate conduce la o serie de 
tensiuni în procesul de acomodare a diferitelor interese. Una din cele mai importante surse 
de tensiune este dată de realizarea unui echilibru între necesitatea creării unei pieţe unice 
şi dorinţa guvernelor de a crea condiţii cât mai bune pentru economiile naţionale. 
Instrumente clasice aflate la dispoziţia guvernelor naţionale, cum ar fi barierele tarifare şi 
non-tarifare sau politici de stimulare fiscale, nu mai pot fi folosite în contextul creării unei 
pieţe unice. 
 
Dezbaterea născută o dată cu decizia Guvernului român de introducere a taxei de primă 
înmatriculare este un prim exemplu de posibile contradicţii între interesul naţional (aşa 
cum a fost prezentată problema de către Guvernul României) şi cel al instituţiilor 
europene, drept reprezentante ale interesului general al tuturor statelor membre ale UE. 
Chiar dacă justificările aduse de Guvernul român au variat destul de mult de-a lungul 
schimbului de replici cu Comisia Europeană, aspectul cel mai constant a fost reprezentat 
de menţionarea unui interes naţional în menţinerea respectivei taxe în forma adoptată de 
către Guvernul României.  
 
Importanţa dezbaterii este relevată şi de faptul că aproximativ 91% dintre respondenţi au 
declarat că sunt la curent cu dezbaterile dintre Guvernul României şi Uniunea Europeană 
cu privire la taxa de primă înmatriculare. Rugaţi să se pronunţe cu privire la justeţea 
poziţiei fiecărei din cele două părţi, în timp ce aproximativ 71% consideră că poziţia 
Comisiei Europene a fost justificată în foarte mare şi mare măsură, aprobarea pentru 
poziţia Guvernului României a fost de numai 25%. Bineînţeles, în această problemă faptul 
că respondenţii s-au identificat cu plătitorul de taxe face ca poziţia Comisiei Europene să 
fie considerată drept foarte justificată. 
 
Nu în ultimul rând, 43% dintre persoanele chestionate au menţionat că au existat lucruri 
care se aşteptau să se întâmple în primul an de la aderarea la Uniunea Europeană şi nu s-
au întâmplat. Rugaţi să menţioneze cele mai importante două dintre aceste lucruri, cele 
mai des menţionate au fost creşterea semnifcativă a salariilor (45%), reforma justiţiei 
(24%) şi scăderea nivelului de corupţie (18%). Din punct de vedere al problemelor 
specifice pentru fiecare sub-grup, lucrătorii din administraţia publică au menţionat 
impunerea respectării legislaţiei Uniunii Europene şi crearea mai multor oportunităţi de 
training, personalul din sectorul IMM-uri a menţionat cel mai des problema reducerii 
fiscalităţii, iar producătorii agricoli s-au referit la necesitatea creşterii subvenţiilor agricole 
(45%). 
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Din perspectiva aşteptărilor faţă de instituţiile Uniunii Europene şi a impactului acestora 
asupra vieţii şi activităţii cotidiene, datorită existenţei unui discurs relativ unitar la nivelul 
mass-media, era de aşteptat ca respondenţii să aibă o serie de aşteptări relativ bine 
conturate. Totuşi, când au fost chestionaţi cu privire la existenţa unor lucruri care se 
aşteptau să fie făcute de către instituţiile europene în primul an de la aderarea la UE şi nu 
s-au materializat, 79% dintre respondenţi menţionează că nu au existat astfel de aşteptări. 
Dintre respondenţii care au avut conturate astfel de aşteptări, cele mai multe s-au legat de 
necesitatea existenţei unei atitudini mai proactive a instituţiilor europene pentru a ajuta 
România în accesarea diferitelor fonduri europene, precum şi a implementării legislaţiei 
europene. Cu alte cuvinte, aceşti respondenţi au considerat că este de datoria instituţiilor 
Uniunii Europene să ofere o îndrumare, corelată cu impunerea anumitor standarde. 
 
Întrebaţi despre posibilitatea ca recentele alegeri pentru desemnarea reprezentanţilor din 
România în Parlamentul European să influenţeze capacitatea României de a-şi susţine 
interesele la nivelul Uniunii Europene, 51% dintre respondenţi consideră că acest lucru se 
va întâmpla în mare şi foarte mare măsură, aspect care arată un nivel rezonabil de 
încredere în capacitatea clasei politice româneşti de a face faţă cu succes misiunii ei 
europene. Trebuie remarcat faptul că această opinie nu este omogenă la nivelul celor trei 
sub-grupuri, persoanele care activează în administraţia locală având o încredere mai mare 
(69%) în importanţa alegerilor europene. 
 
 
II.4. Efecte directe ale aderării la UE 
 
 
A doua parte a chestionarului conţine întrebări specifice legate de efectele directe ale 
aderării la UE. În primul rând, respondenţii au fost chestionaţi în legătură cu necesitatea 
implementării unor schimbări la nivelul propriei instituţii sau întreprinderi ca urmare a 
adoptării, de către România, a normelor europene. Aşa cum reiese din Tabelul 6, 
procentele celor care consideră că au existat aspecte care au trebuit implementate sunt 
relativ mici, ţinând cont de discursul public legat de aceste aspecte. Pe de altă parte, este 
posibil ca o parte din schimbările impuse de către statul român instituţiilor reprezentate de 
categoriile sociale chestionate să nu fi fost prezentate drept efecte directe ale procesului 
de integrare europeană.  

 
 DA NU 
Administraţie locală 45 55 

Producători agricoli 38 62 

IMM-uri 39 61 

Tabel 6. Întrebare: În activitatea dumneavoastră aţi fost nevoit să implementaţi în ultimul an 
schimbări determinate de adoptarea normelor europene? (% rotunjite, total de 100% pe 
fiecare rând) 

 
Din punct de vedere tehnic, personalul din administraţie s-a referit la schimbări legate de 
gradul de informatizare, la înfiinţarea unor noi posturi responsabile cu informarea despre şi 
facilitarea accesării fondurilor europene, la modalitatea de organizare a diferitelor 
departamente, la procedura de avizare consultativă a proiectelor privind conformitatea cu 
legislaţia europeană şi la necesitatea implementării unor programe de instruire a 
personalului. Producătorii agricoli chestionaţi cu privire la schimbările pe care au fost 
nevoiţi să le implementeze s-au referit la necesitatea schimbării utilajelor şi înlocuirea 
acestora cu echipamente tehnice performante (25%), la respectarea normelor privind 
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protecţia mediului (21%), la implementarea unor norme stricte de igienă sanitară (19%), la 
implementarea unor norme referitoare la spaţii de depozitare (14%), la implementarea  
trasabilităţii produselor modificate genetic (8%) şi la creşterea numărului de raportări 
statistice (5%). Persoanele care activează în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii au 
menţionat drept modificări datorate legislaţiei europene (28%), aspectele legate de 
implementarea unor norme legate de protecţia mediului (19%), necesitatea 
retehnologizării (16%), achiziţionarea unor materii prime în conformitate cu noi standarde 
(9%), schimbarea modului de ţinere a evidenţelor financiar-contabile (5%), modificări ale 
spaţiului de producţie, creşterea salariilor şi  implementarea normelor UE pentru  producţie 
(HACCP). 
 
Sub-grupul celor care au răspuns afirmativ cu privire la necesitatea implementării unor 
modificări a fost chestionat din perspectiva gradului de mulţumire cu privire la eficienţa 
modificărilor datorate corelării cu normele europene. Aşa cum reiese din Tabelul 7, 
producătorii agricoli manifestă cel mai scăzut nivel de satisfacţie faţă de aceste măsuri, 
43% dintre ei fiind deloc sau în mică măsură mulţumiţi de aceste schimbări. 
 
 
 

 Foarte mare 
măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc 

Administraţie locală 6 79 5 4 

Producători agricoli 2 55 32 11 

IMM-uri 8 65 25 7 

Tabel 7. Întrebare: Cât de mulţumit sunteţi de efectele acestor schimbări asupra 
eficienţei activităţii dvs.? (% rotunjite, total de 100% pe fiecare rând) 

 
 
II.5. Percepţii asupra accesării fondurilor europene 
 
 
Unul dintre avantajele cele mai mari, atât în perioada de aderare, cât şi post-aderare, este 
legat de posibilitatea accesării finanţărilor europene. În practică, toate cele trei domenii 
sunt menţionate printre priorităţile Uniunii Europene. Dacă, în domeniul agriculturii, 
începând cu anul 2000, au fost disponibile o serie de fonduri prin programul SAPARD, 
aderarea la UE a marcat începerea acordării de finanţări prin Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală prin care au fost alocate, pentru România, 7,5 miliarde de Euro 
pe o perioadă de cinci ani

6
. Chiar dacă, din punct de vedere tehnic, investiţiile în domeniul 

agricol au scăzut sub cele legate de Politica Europeană de Coeziune, la nivelul României 
accesarea fondurilor se leagă mai mult de capacitatea tehnică de a îndeplini condiţiile 
tehnice şi financiare pe aceste fonduri. În domeniul IMM-urilor, numărul programelor de 
finanţare disponibile odată cu aderarea la UE a crescut enorm, existând posibilitatea de 
accesare a unei scheme largi de fonduri în cadrul Fondurilor structurale7. În general, 
administraţiile locale au acces la cel mai mare număr de programe cu finanţare europeană 
datorită domeniilor multiple în care acestea au responsabilităţi. La nivelul grupului de 
persoane intervievat, personalul din administraţia locală este singurul a cărui experienţă în 
participarea la depunerea unor proiecte pentru fonduri europene este foarte mare (67%), 

                                                 
6 Sursa http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_9492/Finantari-
europene-la-sat-Ghid-practic.html  
7 http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/buget/bug_gen_UE.htm  
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aspect care relevă faptul că producătorii agricoli şi sectorul IMM-urilor sunt încă relativ slab 
pregătite pentru a beneficia de oportunităţile de finanţare europeană. 
 

 DA NU 
Administraţie locală 67 33 

Producători agricoli 16 84 

IMM-uri 22 78 

Tabel 8. Întrebare: Dvs. înşivă sau prin unitatea în cadrul căreia activaţi aţi fost implicat 
vreodată până acum în depunerea de proiecte pentru fonduri europene? (% rotunjite, total de 
100% pe fiecare rând) 

 
Din totalul celor care au înaintat proiecte pentru fonduri europene, procentul de succes cu 
privire la aceste cereri de finanţare este, din nou, net în favoarea personalului din 
administraţia locală (77%). Faptul că, la nivelul producătorilor agricoli şi a sectorului IMM-
urilor, rata de succes este de numai 37%, respectiv 38%, poate fi interpretată atât în 
sensul unei experienţe reduse de scriere a acestor proiecte, cât şi al existenţei unei 
concurenţe mult mai mari. Totuşi, dat fiind faptul că procentul depunerilor de proiecte este 
cu mult mai redus la nivelul producătorilor agricoli şi a sectorului IMM-urilor, această a 
doua ipoteză este mai puţin probabilă. 

 
 DA NU 
Administraţie locală 77 33 

Producători agricoli 37 63 

IMM-uri 38 62 

Tabel 9. Întrebare: Daca da, au fost obţinute fondurile pentru care aţi aplicat? (% rotunjite, 
total de 100% pe fiecare rând) 

 

De altfel, atunci când sub-grupul celor care au fost implicaţi în depunerea de proiecte a 
fost rugat să îşi exprime opinia faţă de eficienţa colaborării cu instituţiile care 
administrează fondurile pentru care au aplicat, nivelul de satisfacţie este mult mai apropiat, 
chiar dacă nu similar, 84% din personalul din administraţia locală fiind mulţumit de 
colaborare în foarte mare şi mare măsură faţă de numai aproximativ 65% în cazul 
celorlalte două grupuri. 
 

 Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc 

Administraţie locală 16 68 13 2 

Producători agricoli 7 56 37 0 

IMM-uri 8 54 21 18 

Tabel 10. Întrebare: Consideraţi că colaborarea cu instituţiile care administrează aceste 
fonduri a fost eficientă? (% rotunjite, total de 100% pe fiecare rând) 

 
 
II.6. Cerinţe viitoare ale aderării la Uniunea Europeană 
 
 
După identificarea aspectelor legate de interacţiunea de până în acest moment cu UE, 
respondenţii au fost rugaţi să se pronunţe cu privire la cunoaşterea cerinţelor pe care vor 
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trebui să le îndeplinească în următorii ani ca urmare a adoptării normelor europene. Din 
nou, grupul persoanelor din administraţia locală se percepe ca având un nivel de 
cunoaştere net superior, 66% faţă de doar 55% pentru IMM-uri şi 48% pentru producătorii 
agricoli. 
 
Atunci când au fost chestionaţi cu privire la existenţa unei planificări a implementării 
acestor măsuri, procentul a variat de la 56% pentru administraţie la 39% pentru 
producătorii agricoli şi numai 32% pentru sectorul IMM. 
 

 Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică măsură Deloc 

Administraţie locală 5 61 31 3 

Producători agricoli 2 46 47 5 

IMM-uri 4 51 40 5 

Tabel 11. Întrebare: În ce măsură consideraţi că la nivelul unităţii dvs. se cunosc cerinţele 
pe care va trebui să le îndepliniţi în următorii ani ca urmare a adoptării normelor europene? 
(% rotunjite, total de 100% pe fiecare rând) 

 
Unul dintre aspectele cele mai sensibile legate de investiţiile pentru atingerea normelor 
europene este cel al costurilor. Din acest punct de vedere, toate cele trei grupuri au 
apreciat, în proporţie de peste 65%, costurile ca fiind mari şi foarte mari, cu un vârf în 
cazul producătorilor agricoli, care au avut şi cel mai mare procent (23%) de respondenţi 
care au indicat existenţa unor costuri foarte mari, şi cel mai mic (2%) care au apreciat 
costurile ca fiind nesemnificative. 
 

 Foarte 
mari 

Mari Mici Nesemnifi
cative 

Administraţie locală 6 48 36 10 

Producători agricoli 23 49 25 2 

IMM-uri 10 51 21 18 

Tabel 12. Întrebare: Cum apreciaţi costurile provocate de adoptarea normelor UE în 
domeniul dvs.? (% rotunjite, total de 100% pe fiecare rând) 

 
Chestionaţi cu privire la cele mai costisitoare tipuri de investiţii care trebuie făcute în 
următoarea perioadă, personalul din administraţie a menţionat infrastructura de producţie, 
pregătirea personalului, infrastructura de comunicare şi adaptarea la cerinţele de mediu, în 
timp ce producătorii agricoli şi personalul din sectorul IMM-urilor s-au referit, în marea 
majoritate, la investiţiile în utilaje noi şi infrastructura de producţie. 
 
În timp ce costurile adoptării nomelor europene sunt considerate mari, atunci când au fost 
rugaţi să menţioneze în ce măsură consideră faptul că fondurile din partea UE reprezintă o 
soluţie pentru acoperirea acestor costuri, între 57% (sectorul IMM-urilor) şi 76% 
(personalul din administraţia locală) dintre respondenţi au considerat acest lucru adevărat 
în mare şi foarte mare măsură.  
 

 Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică măsură Deloc 

Administraţie locală 13 63 23 1 

Producători agricoli 16 46 32 6 
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IMM-uri 6 51 34 9 

Tabel 13. Întrebare: În ce măsură credeţi că fondurile din partea UE reprezintă o soluţie 
pentru acoperirea acestor costuri? (% rotunjite, total de 100% pe fiecare rând) 

 

Dincolo de aspectele legate de adaptarea la normele europene şi de procedura de 
depunere de cereri pentru finanţările europene, subiecţii au fost chestionaţi în legătură cu 
cele mai bune două lucruri la care se aşteaptă în următorul an ca urmare a aderării la UE 
şi care le vor afecta în mod direct activitatea. Nu mai puţin de 80% din personalul din 
administraţia locală a menţionat că se aşteaptă la o creştere salarială semnificativă, pe 
locul doi venind creşterea accesului la finanţarea europeană. Pe de altă parte, aşteptările 
producătorilor agricoli s-au referit, în special, la creşterea subvenţiilor agricole, în timp ce 
în aşteptările celor din sectorul IMM s-au regăsit trecerea la moneda Euro, o mai bună 
aplicare a legislaţiei, o capacitatea mai bună de export pe pieţele UE, acces mai uşor la 
fondurile structurale. 
 
Per ansamblu, aşteptările celor trei grupuri chestionate faţă de efectele aderării la UE sunt 
orientate spre lucrurile care pot fi primite, salarii sau subvenţii, aspectele care ţin de 
oportunităţi fiind secundare. Unul dintre aspectele care pot fi considerate se leagă de 
faptul că nu există aşteptări foarte mari faţă de instituţiile europene, astfel încât se va evita 
o supralicitare a rolului pe care aceste instituţii le pot avea în rezolvarea unor probleme 
interne. Unul dintre aspectele care pare să fie de realizat de producătorii agricoli este 
acela că obţinerea de subvenţii agricole crescute nu va reprezenta decât un paleativ 
pentru ca aceştia să poată face faţă cu succes implementării costisitoarelor măsuri de 
adaptare la standardele europene de producţie şi protecţie a consumatorilor. 
 
 
II.7. Aspecte generale ale aderării la UE 
 
 
Una dintre politicile UE care, atât la nivel declarativ, cât şi la nivelul finanţării, este centrală 
se leagă de dezvoltarea rurală. Aşa cum a fost menţionat, pentru o bună perioadă de timp, 
fondurile structurale destinate sectorului agricol au reprezentat cea mai mare parte din 
bugetul Uniunii Europene. Astfel, faptul că solidaritatea socială, aspect care este legat şi 
de limitarea decalajului sat-oraş, este cea mai puţin importantă valoare asociată cu UE, 
este în concordanţă cu răspunsul la întrebarea legată de gradul în care aderarea la UE 
poate duce la o reducere a acestui decalaj. Dacă 66% dintre respondenţii din mediul rural 
(producătorii agricoli) au menţionat că se aşteaptă la o reducere a decalajului, acest 
procent a scăzut la 44% pentru personalul din administraţia locală şi la numai 17% pentru 
respondenţii din sectorul IMM-urilor. 

 
 Creştere 

mare a 
decalajulu

i 

Creştere 
mică a 

decalajulu
i 

Reducere 
mică 

decalajulu
i 

Reducere 
mare a 

decalajulu
i 

Nu va 
avea nici 
un efect 

Administraţie 
locală 

2 41 4 40 13 

Producători 
agricoli 

0 28 54 12 6 

IMM-uri 0 62 15 2 21 
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Tabel 14. Întrebare: În ce măsură consideraţi că integrarea în UE8 poate duce la o 
reducere a decalajului intre nivelul de trai la sat si cel de la oraş? (% rotunjite, total 
de 100% pe fiecare rând) 

 
Un alt punct important de pe agenda europeană se referă la politica de solidaritate 
economică şi socială. În contextul în care prin crearea unei pieţe unice europene 
competiţia economică se înăspreşte, menţinerea unui nivel limitat al disparităţilor 
economice şi sociale necesită o acţiune concertată a instituţiilor naţionale şi a celor de la 
nivelul Uniunii Europene. Dincolo de solidaritatea în cazul unor catastrofe naturale, cum ar 
fi inundaţiile sau cutremurele, fondurile structurale încurajează şi sporesc eforturile 
întreprinse de autorităţile naţionale şi locale pentru a reduce inegalităţile dintre diversele 
regiuni ale UE. Instrumentele financiare prevăzute din bugetul UE şi creditele oferite de 
Banca Europeană de Investiţii (BEI), utilizate în scopul îmbunătăţirii infrastructurii, 
contribuie astfel la promovarea dezvoltării economice a regiunilor defavorizate prin 
stimularea schimburilor comerciale transeuropene9. 
 
Totuşi, aşa cum reiese şi din Tabelul 5, dimensiunea de coeziune socială este mai puţin 
importantă, iar implicaţiile asupra egalităţii economice dintre cetăţenii statelor membre UE 
sunt mai degrabă negative. Atunci când au fost rugaţi să se pronunţe cu privire la efectul 
aderării asupra evoluţiei egalităţii veniturilor, în medie, peste 55% din respondenţi au 
indicat o creştere mare şi mică a inegalităţii. De altfel, dezvoltarea economică din ultima 
decadă a fost marcată de o acută creştere a inegalităţii veniturilor la nivelul societăţii 
româneşti, astfel încât este normal ca aderarea la UE să fie asociată cu o creştere a 
inegalităţii. Această tendinţă poate fi considerată mai degrabă pozitivă deoarece nu 
generează un set de aşteptări care ar putea fi infirmate în anii următori. Chiar în prezenţa 
unor instrumente financiare de tipul fondurilor structurale, este din ce în ce mai clar faptul 
că beneficiile utilizării lor nu vor fi obţinute decât de acele regiuni sau localităţi care au deja 
un grad de expertiză ridicat, expertiză necesară pentru a face accesarea fondurilor 
posibilă. De cele mai multe ori această expertiză se găseşte în acele zone care au un grad 
de dezvoltare superior mediei, astfel încât diferenţele interzonale pot fi mai degrabă 
exacerbate pe viitor.  
 
Din punct de vedere al veniturilor, aşteptarea ca procesul de aderare să ducă la o creştere 
a inegalităţii veniturilor între diferite categorii este, de asemenea, fundamentată întrucât 
oportunităţile create de aderare sunt departe de a fi omogen distribuite, aspect reliefat şi 
de tabelul 2. 
 
 

 Creştere 
mare a 

inegalităţii 

Creştere 
mică a 

inegalităţii

Creştere 
mică a 

egalităţii
  

Creştere 
mare a 
egalităţii 

 
Administraţie locală 30 36 23 11 

Producători agricoli 33 26 36 5 

IMM-uri 28 28 34 10 
Tabel 15. Din punct de vedere al veniturilor populaţiei României, consideraţi că integrarea10 
în UE va duce la o creştere a inegalităţii sau a egalităţii? 
 

                                                 
8 Idem notă de subsol 4. 
9 http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_1/index_ro.htm 
10 Idem notă de subsol 4. 
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Pe de altă parte, atunci când au fost rugaţi să se pronunţe cu privire la posibilitatea ca 
aderarea la UE să crească oportunităţile de export, respondenţii din sectoarele care pot 
beneficia de acest aspect - sectorul IMM-urilor şi al producătorilor agricoli - au fost de 
acord numai în proporţie de 43%, spre deosebire de personalul din administraţia publică, 
acesta din urmă fiind, în proporţie de 64%, de acord, manifestând astfel un optimism 
considerabil mai mare. 
 

 Foarte mare 
măsură 

Mare 
măsură 

Mică măsură Deloc 

Administraţie locală 4 60 34 2 

Producători agricoli 2 40 41 17 

IMM-uri 3 39 41 17 

Tabel 16. Întrebare: În ce măsură consideraţi că integrarea în UE11 poate duce la 
crearea de noi oportunităţi de exportare a produselor româneşti pe pieţele UE? (% 
rotunjite, total de 100% pe fiecare rând) 

 
Nu în ultimul rând, atunci când au fost chestionaţi cu privire la măsura în care consideră că 
aderarea la UE poate duce la crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei de muncă în 
sectorul lor de activitate, s-a înregistrat un procent mediu de aproximativ 45%, cu un vârf 
de 53% în cazul administraţiei publice. Creşterea în eficienţă, creştere absolut necesară 
pentru a face faţă presiunilor competitive din cadrul pieţei unice, poate să însemne în 
termeni generali faptul că numărul de angajaţi din sectoarele economice înregistrează mai 
degrabă o stagnare sau chiar o scădere în ultimii ani. De asemenea, în contextul creşterii 
costurilor salariale, vor exista presiuni pentru a creşte selectivitatea în cazul angajărilor. 
 
 
II.8. Aderarea la UE şi funcţionarea instituţiilor publice 
 
 
Aprecierea impactului aderării la UE în primul an asupra funcţionării administraţiei locale 
din România este foarte diferită între cele trei sub-grupe. Dacă 45% din personalul din 
administraţie consideră efectele mai degrabă negative, acest procent creşte la 66% în 
cazul producătorilor agricoli şi scade la numai 17% în cazul sectorului IMM-urilor. 
Existenţa unei diferenţe atât de mari poate fi explicată prin faptul că, dacă producătorii 
agricoli s-au aşteptat să primească un sprijin semnificativ din partea administraţiilor de la 
nivelul comunelor, reprezentanţii sectorului IMM-urilor au nevoi mult mai reduse legate de 
administraţie.  
 

 Foarte 
pozitiv

e 

Pozitive Negative Foarte 
negative 

Absente 
 

Administraţi
e locală 

2 41 4 41 13 

Producători 
agricoli 

0 28 55 11 6 

IMM-uri 1 66 15 2 21 
Tabel 17. Întrebare: La primul an după aderarea la UE, cum apreciaţi efectele asupra 
funcţionării administraţiei locale din România în general? (% rotunjite, total de 100% pe 
fiecare rând) 

 
                                                 
11 Idem notă de subsol 4. 
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Îmbunătăţirea calităţii funcţionării instituţiilor publice şi private reprezintă unul din cele mai 
anticipate efecte ale aderării la UE. Dacă în cazul instituţiilor cu caracter economic, 
creşterea concurenţei este concepută drept principalul factor al schimbării, în cazul 
instituţiilor publice este vorba despre schimbarea cadrului juridic de funcţionare a acestora 
datorită implementării aquis-ului comunitar, dar şi a diferitelor modalităţi de transfer de 
know-how instituţional. De exemplu, prin intermediul programului PHARE au fost aduşi 
peste 1.000 de experţi din diferite state membre ale UE, experţi care au lucrat în mod 
direct cu angajaţii din diferite instituţii publice româneşti pentru a ajuta la implementarea 
diferitelor aspecte ale acquis-ului comunitar. Odată cu aderarea la UE şi finalizarea 
programelor de preaderare, se presupune că majoritatea instituţiilor din România au ajuns 
la acel grad de dezvoltare care să le permită să opereze la standardele UE. Totuşi, aşa 
cum arată măsurile Comisiei Europene cu privire la România în domenii precum justiţia 
sau protecţia consumatorului, eforturile de adaptare vor trebui să continue şi în următorii 
ani. 
 
Întrebaţi cu privire la aprecierea efectelor aderării în UE asupra funcţionării propriei 
instituţii, persoanele din administraţia locală au apreciat efectele drept pozitive şi foarte 
pozitive aproape în unanimitate (98%), aspect care poate indica o eficienţă deosebită a 
programelor întreprinse în ultimii ani.  
 

 Foarte 
pozitive 

Pozitive Negative Foarte 
negative 

Administraţie locală 6 92 1 1 

Producători agricoli 0 40 52 8 

IMM-uri 1 78 16 5 
Tabel 19. La primul an după aderarea în UE, cum apreciaţi efectele asupra funcţionării 
instituţiei în care activaţi? (% rotunjite, total de 100% pe fiecare rând) 

 
În chestionarele aplicate persoanelor din administraţia locală au fost introduse două 
întrebări care se refereau strict la activitatea lor. În primul rând, acestea au fost întrebate 
în ce măsură cred că o mai mare descentralizare va ajuta la creşterea calităţii serviciilor 
oferite de instituţiile publice la nivel local. Faptul că 84% din respondenţi au considerat că 
acest lucru se va întâmpla în mare şi foarte mare măsură arată un grad mare de încredere 
în capacitatea administraţiei locale de a face faţă noilor cerinţe într-un mod mult mai 
autonom. Chestionaţi în legătură cu influenţa UE asupra modului în care diferite principii 
de bună practică în administraţie vor fi aplicate în mod îmbunătăţit, respondenţii din cadrul 
administraţiei locale au pus accentul pe deschidere, transparenţă şi responsabilitate. 
 

 Foarte 
mare 

măsura 

Mare 
măsura 

Mica 
măsură 

Deloc 

Administrare prin lege 34 57 9 0 

Principiul proporţionalităţii  14 60 25 1 

Principiul termenului limită 
în luarea deciziilor 

24 62 14  

Deschidere şi transparenţă 40 47 13  

Responsabilitate 42 38 20  

Eficienţa şi eficacitate 36 50 13 1 
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Tabel 20. Întrebare: În ce măsură integrarea în UE12 va contribui în domeniul 
administraţiei la o îmbunătăţire a aplicării următoarelor principii de bună practică: (% 
rotunjite, total de 100% pe fiecare rând) 

                                                 
12 Idem notă de subsol 4. 
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III. Concluzii 
 
 
Fără îndoială că, la nivelul grupurilor cele mai afectate, aderarea la Uniunea Europeană 
poate fi considerată un succes la un an de la eveniment, pe majoritatea dimensiunilor 
integrarea europeană fiind percepută ca un proces foarte pozitiv.  Încrederea în instituţiile 
europene este mai mare decât încrederea în orice altă instituţie românească, iar dacă 
luăm în considerare doar instituţiile din acelaşi domeniu, diferenţa este absolut enormă. 
Faptul că un procent covârşitor (87%) dintre respondenţi consideră că aderarea la UE va 
duce la o evoluţie pozitivă a nivelului de trai în România şi că, de asemenea, nu există 
aşteptări neîndeplinite faţă de instituţiile UE (79%), subliniază acelaşi trend foarte pozitiv. 
 
Totuşi, la nivelul percepţiei asupra principalilor beneficiari ai aderării, lucrurile sunt destul 
de nuanţate. Lucrătorii din administraţia locală, precum şi aleşii locali, sunt poziţionaţi mult 
mai bine decât producătorii agricoli şi persoanele din sectorul IMM-urilor. Pe de altă parte, 
percepţia asupra unei posibile influenţe pozitive asupra situaţiei angajaţilor din cadrul 
administraţiei locale este semnificativ mai mare (68% faţă de 47%) decât percepţia unei 
viitoare influenţe pozitive asupra funcţionării administraţiei locale. Cu alte cuvinte, în timp 
ce funcţionarii locali vor beneficia de efectele aderării, efectele pozitive asupra celor care 
beneficiază de serviciile administraţiilor locale vor fi mai reduse. 
 
Din punct de vedere al informării asupra efectelor integrării europene, personalul din 
administraţia locală este semnificativ mai bine poziţionat decât celelalte două grupuri, atât 
la nivelul cerinţelor de îndeplinit în următorii ani, cât şi la nivelul cunoştinţelor necesare 
pentru a beneficia de oportunităţile de finanţare europeană. 
 
Pe ansamblu, la nivelul impactului direct, aderarea la UE nu reprezintă încă o prezenţă 
ubicuă din primul an. Dacă personalul din administraţie a fost preponderent implicat atât în 
activitatea de scriere de proiecte cu un grad mare de succes şi implementarea unor 
modificări datorate cerinţelor de adaptare la normele europene, situaţia este semnificativ 
diferită în cazul producătorilor agricoli şi al sectorului IMM-urilor. Aceeaşi diferenţiere se 
menţine şi în cazul cunoştinţelor asupra lucrurilor care vor trebui făcute în viitorul apropiat 
datorită necesităţii de adaptare la normele europene. Ne putem aştepta ca în viitorul 
apropiat presiunile competitive să îşi facă simţită prezenţa din ce în ce mai tare, astfel că 
supravieţuirea producătorilor agricoli şi IMM-urilor să depindă de modul în care înţeleg 
noile provocări la care trebuie să se adapteze. 
 
Dacă din punct de vedere al interacţiunii cu instituţiile UE personalul din administraţia 
locală este într-o poziţie avansată comparativ cu celelalte două grupuri, din punct de 
vedere al aşteptărilor pe termen scurt, aşteptarea covârşitoare legată de creşterea 
salariilor (80%) este nerealistă. Cu toate că în ultimii ani a existat constant un mit cu privire 
la faptul că aderarea la UE va aduce aproape instantaneu o creştere a salariilor, era de 
aşteptat ca la un an de la finalizarea acestui proces, aceste aşteptări să se risipească. Din 
acest punct de vedere, asimilarea în mod greşit a aderării la UE cu creşterea salariilor 
poate avea un potenţial negativ pe termen mediu. 
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IV. Anexe 
 
 
 
Anexa 1 – Chestionar administraţie 
 
 
Localitate__________________________ |
Nume operator: ____________________ Data: |__|__| ianuarie 2008
Nr. chestionar operator: |__|__| Ora începerii interviului: |__|__|:|__|__|

 
 

CHESTIONAR (Administraţie) 
 
A. PARTEA COMUNĂ 
1. Cum credeţi că va influenţa pe termen scurt integrarea în UE evoluţia nivelului de trai în 

România? 
□ În foarte bine   □ În bine  □ În rău  □ În foarte rău 

 
2. Cum consideraţi că va fi pe termen scurt impactul integrării în UE pentru următoarele categorii: 
 Foarte bun Bun Rău Foarte rău NR 
Persoane din administraţia locală 4 3 2 1 99 
Mici producători 4 3 2 1 99 
Funcţionari publici 4 3 2 1 99 
Producători agricoli 4 3 2 1 99 
Aleşi locali 4 3 2 1 99 
Studenţi 4 3 2 1 99 
IMM-uri 4 3 2 1 99 
Persoanele salariate din sectorul 
dvs. de activitate 

4 3 2 1 99 

Cetăţenii români care lucrează în 
alte ţări membre ale UE 

4 3 2 1 99 

 
3. Din punct de vedere al veniturilor populaţiei României, consideraţi că integrarea în UE va duce 

la o creştere a INEGALITĂŢII sau a EGALITĂŢII? 
□ a. Creştere mare a inegalităţii   □ b. Creştere mică a inegalităţii     □ 
c. Creştere mică a egalităţii  □ d. Creştere mare a egalităţii 

 
4. Cum aţi aranja în ordinea importanţei următoarele 6 valori asociate cu UE (de la 6 – cea mai 

importantă la 1 - cea mai puţin importantă) 
__Pace   __Democraţie   __Creştere economică 

__Toleranţă  __Libertate de mişcare  __Solidaritate socială 
5. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE va influenţa în mod pozitiv: 

 
Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

1. Calitatea clasei politice din România 4 3 2 1 99 
2. Funcţionarea instituţiilor la nivel 
central  

4 3 2 1 99 

3. Funcţionarea administraţiei locale 4 3 2 1 99 
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4. Calitatea procesului de educaţie la 
nivel pre-universitar 

4 3 2 1 99 

5. Calitatea procesului de educaţie la 
nivel universitar şi post-universitar 

4 3 2 1 99 

6. Calitatea actului de justiţie 4 3 2 1 99 
 
6. Cât de informat consideraţi că sunteţi cu privire la schimbările legale datorate implementării 

aquis-ul comunitar în România? 
□ Foarte informat   □ Destul de informat    □ Destul de puţin informat □ Deloc informat 
 

7. Din cunoştinţele dvs., banii care au fost obţinuţi de România prin intermediul programelor UE 
de pre-aderare (PHARE, ISPA, SAPARD) au avut un impact asupra domeniului dvs. de 
activitate? 
□ În foarte mare măsură  □ În mare măsură □ În mică măsură □ Deloc 

 
8. În ce măsură sunteţi la curent cu următoarele aspecte legate de fondurile structurale care pot fi 

accesate în domeniul dvs. de activitate? 

 
Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

1. Posibilitatea de accesare  4 3 2 1 99 
2. Dificultatea accesării 4 3 2 1 99 
3. Capacitatea tehnică necesară pentru 
a propune programe cu şanse de a fi 
finanţate 

4 3 2 1 99 

4. Existenţa unor posibile acte de 
corupţie în accesarea acestor fonduri 

4 3 2 1 99 

 
9. Consideraţi că cerinţele pentru accesarea acestor fonduri sunt: 

 
Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

adaptate capacităţii de co-finanţare a 
beneficiarilor 

4 3 2 1 99 

răspund nevoilor reale din domeniul dvs. de 
activitate 

4 3 2 1 99 

 
10. Credeţi că integrarea în UE va avea efect asupra forţei de muncă din domeniul dvs. de 

activitate?  
□ În foarte mare măsură  □ În mare măsură □ În mică măsură □ Deloc 
 

11. De ce?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
12. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE va duce la o creştere a numărului de cetăţeni străini 

care vin în România să lucreze? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
13. Dacă pe termen mediu şi lung numărul acestor cetăţeni va creşte, credeţi că efectele vor fi 

pozitive sau negative? 
□ Pozitive  □ Negative   
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14. După părerea dvs., pentru bunăstarea românilor ar fi mai bine ca cetăţenii străini să deţină o 
proporţie din valoarea afacerilor din România mai mare sau mai mică decât deţin acum? 
□ Mai mare  □ Mai mică   

 
15. Dacă în urma integrării în UE, această proporţie ar creşte, care credeţi că ar fi efectul acestei 

creşteri?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
16. Dvs. aţi auzit despre dezbaterile dintre Guvernul României şi Uniunea Europeană cu privire la 

taxa de primă înmatriculare? 
□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 18) 

 
17. În cadrul acestor dezbateri, în ce măsură consideraţi că este justificată poziţia  

 
Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

Guvernului României 4 3 2 1 99 
Comisiei Europene 4 3 2 1 99 

 
18. În ce măsură vă temeţi că, pe termen mediu şi lung, integrarea în UE va duce la pierderea 

identităţii naţionale? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
19. Au existat lucruri care vă aşteptaţi să se întâmple în primul an de la integrarea în UE şi nu s-au 

întâmplat?  
□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 21) 
 

20.  Dacă da, care ar fi cele mai importante două? 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 

 
21. Au existat lucruri care vă aşteptaţi să fie făcute de către instituţiile europene în primul an de la 

integrarea în UE şi nu s-au întâmplat? 
□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 23) 
 

22. Dacă da, care ar fi cele mai importante două? 
1. __________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 

 
23. Consideraţi că recentele alegeri europene vor influenţa capacitatea României de a-şi susţine 

interesele la nivelul UE? 
□ În foarte mare măsură  □ În mare măsură □ În mică măsură □ Deloc 

 
 
24. În ce măsură aveţi încredere în următoarele instituţii? 

 
Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

1. Biserică 4 3 2 1 99 
2. Armată 4 3 2 1 99 
3. Preşedinţie 4 3 2 1 99 
4. Parlament 4 3 2 1 99 
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5. Guvern 4 3 2 1 99 
6. Justiţie 4 3 2 1 99 
7. UE 4 3 2 1 99 

 
 
B. PARTEA SPECIALĂ 
B. 3 Personal din administraţia locală 
Domeniu activitate: _____________________________________________________ 

1. Număr de angajaţi: _____________________________________________________ 
 

2. În activitatea dumneavoastră aţi fost nevoit să implementaţi în ultimul an schimbări 
determinate de adoptarea normelor europene? 

□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 6) 
 
3. Daca da, la ce aspecte se referă? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Cât de mulţumit sunteţi de efectele acestor schimbări asupra eficienţei activităţii dvs.? 
□ Foarte mulţumit   □ Destul de mulţumit    □ Destul de nemulţumit      □ Foarte nemulţumit 
 
5. Cum s-au manifestat aceste efecte? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
6. Dvs. înşivă sau unitatea în cadrul căreia activaţi aţi fost implicat vreodată până acum în 

depunerea de proiecte pentru fonduri europene? 
□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 10) 

 
7. Daca da, au fost obţinute fondurile pentru care aţi aplicat? 

□ Da  □ Nu  
 
8. Vă rugăm să ne daţi câteva detalii despre tipul de proiect depus şi suma cerută. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
9. Consideraţi că colaborarea cu instituţiile care administrează aceste fonduri a fost eficientă?  
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 
 
10. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE poate duce la o reducere a decalajului între 

nivelul de trai la sat şsi cel de la oraş? 
□ a. Creştere mare a decalajului   □ b. Creştere mică a decalajului 
□ c. Reducere mică decalajului  □ d. Reducere mare a decalajului 
□ e. Nu va avea nici un efect 

11. La primul an după aderarea la UE, cum apreciaţi efectele asupra funcţionării administraţiei 
locale din România, în general? 

 □ Foarte pozitive   □ Pozitive  □ Negative 
 □ Foarte negative  □ Absente 

 
12. La primul an după aderarea la UE, cum apreciaţi efectele asupra funcţionării instituţiei în 

care activaţi? 
 □ Foarte bune   □ Bune  □ Rele 
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 □ Foarte rele  □ Absente 
 

13. Exemplificaţi, dacă este cazul, cele mai importante efecte: 
 
 
 
14. În ce măsură consideraţi că la nivelul unităţii dvs. se cunosc cerinţele pe care va trebui să le 

îndepliniţi în următorii ani ca urmare a adoptării normelor europene?  
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
15. S-a realizat o planificare a implementării acestor măsuri? 

□ Da  □ Nu 
 
16. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE poate duce la crearea de noi oportunităţi de 

ocupare a forţei de muncă în sectorul dvs. de activitate? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
17. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE poate duce la crearea de noi oportunităţi de 

exportare a produselor româneşti pe pieţele UE? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
18. Cum apreciaţi costurile provocate de adoptarea normelor UE în domeniul dvs.? 
□ Foarte mari  □ Mari   □ Mici   □ Nesemnificative 

 
19. Ce tip de investiţii trebuie făcute? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
20. În ce măsură credeţi că fondurile din partea UE reprezintă o soluţie pentru acoperirea acestor 

costuri? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
21. În ce măsură consideraţi că importurile de produse din UE pot să afecteze veniturile 

agenţilor economici din localitatea dvs.? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
22. Care ar fi cele mai bune două lucruri care văa aşteptaţi să se întâmple în următorul an ca 

urmare a integrării în UE şi care să vă afecteze în mod direct activitatea? 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
 
23. Care ar fi cele mai rele două lucruri care vă aşteptaţi să se întâmple în următorul an ca 

urmare a integrării în UE şi care să vă afecteze în mod direct activitatea? 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
24. În ce măsură credeţi că o mai mare descentralizare va ajuta la creşterea calităţii serviciilor 

oferite de instituţiile publice la nivel local? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
25. În ce măsură integrarea în UE va contribui, în domeniul administraţiei, la o îmbunătăţire a 

aplicării următoarelor principii de bună practică: 
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Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Micăa 
măsură 

Deloc NR 

1. Administrare prin lege 4 3 2 1 99 
2. Principiul proporţionalităţii  4 3 2 1 99 
3. Principiul termenului limita 
în luarea deciziilor 

4 3 2 1 99 

4. Deschidere şi transparenţă 4 3 2 1 99 
5. Responsabilitate 4 3 2 1 99 
6. Eficienţă şi eficacitate 4 3 2 1 99 

 
AGE. Vârsta în ani împliniţi:___________ani 
 
EDUC. Care este ultima şcoală absolvită de dvs.? 

1.  fără şcoală 
2.  gimnaziu (5 – 8 clase) 
3.  şcoală de ucenici 
 (complementară) 

4.  treapta I de liceu (9 – 10 
clase)  

5.  şcoală profesională 
6.  liceu terminat 
7.  şcoală postliceală 

8.  facultate completă 
9.  masterat, doctorat 
99. NR 

 
 

VĂ MULŢUMIM! 
 

 
 
 

 
OPERATORUL DE INTERVIU va completa răspunsurile pentru întrebările de mai jos. 

Declar că am realizat acest interviu în concordanţă cu instrucţiunile pentru intervievarea faţă în 
faţă cu un respondent care a fost selectat conform instrucţiunilor de eşantionare  
Semnătura operatorului _______________________   Data _______________ 

SEX. Sex 1. Masculin 2. Feminin 
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Anexa 2 – Chestionar agricultură 
 
 
Localitate__________________________ |
Nume operator: ____________________ Data: |__|__| ianuarie 2008
Nr. chestionar operator: |__|__| Ora începerii interviului: |__|__|:|__|__|
 
 

CHESTIONAR (Agricultură) 
 
A. PARTEA COMUNĂ 

1. Cum credeţi că va influenţa pe termen scurt integrarea în UE evoluţia nivelului de trai în 
România? 

□ În foarte bine   □ În bine  □ În rău  □ În foarte rău 
 

2. Cum consideraţi că va fi pe termen scurt impactul integrării în UE pentru următoarele 
categorii: 

 Foarte bun Bun Rău Foarte rău NR 
Persoane din administraţia locală 4 3 2 1 99 
Mici producători 4 3 2 1 99 
Funcţionari publici 4 3 2 1 99 
Producători agricoli 4 3 2 1 99 
Aleşi locali 4 3 2 1 99 
Studenţi 4 3 2 1 99 
IMM-uri 4 3 2 1 99 
Persoanele salariate din sectorul 
dvs. de activitate 

4 3 2 1 99 

Cetăţenii români care lucrează în 
alte ţări membre ale UE 

4 3 2 1 99 

 
3. Din punct de vedere al veniturilor populaţiei României, consideraţi că integrarea în UE va 

duce la o creştere a INEGALITĂŢII sau a EGALITĂŢII? 
□ a. Creştere mare a inegalităţii   □ b. Creştere mică a inegalităţii     □ 
c. Creştere mică a egalităţii  □ d. Creştere mare a egalităţii 

 
4. Cum aţi aranja în ordinea importanţei următoarele 6 valori asociate cu UE (de la 6 – cea mai 

importantă la 1 - cea mai puţin importantă) 
__Pace   __Democraţie   __Creştere economică 

__Toleranţă  __Libertate de mişcare  __Solidaritate socială 
 

5. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE va influenţa în mod pozitiv: 

 
Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

1. Calitatea clasei politice din România 4 3 2 1 99 
2. Funcţionarea instituţiilor la nivel 
central  

4 3 2 1 99 

3. Funcţionarea administraţiei locale 4 3 2 1 99 
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4. Calitatea procesului de educaţie la 
nivel pre-universitar 

4 3 2 1 99 

5. Calitatea procesului de educaţie la 
nivel universitar şi post-universitar 

4 3 2 1 99 

6. Calitatea actului de justiţie 4 3 2 1 99 
 

6. Cât de informat consideraţi că sunteţi cu privire la schimbările legale datorate implementării 
aquis-ul comunitar în România? 

□ Foarte informat   □ Destul de informat    □ Destul de puţin informat □ Deloc informat 
 
7. Din cunoştinţele dvs., banii care au fost obţinuţi de România prin intermediul programelor 

UE de pre-aderare (PHARE, ISPA, SAPARD) au avut un impact asupra domeniului dvs. de 
activitate? 

□ În foarte mare măsură  □ În mare măsură □ În mică măsură □ Deloc 
 

8. În ce măsură sunteţi la curent cu următoarele aspecte legate de fondurile structurale care pot 
fi accesate în domeniul dvs. de activitate? 

 
Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

1. Posibilitatea de accesare  4 3 2 1 99 
2. Dificultatea accesării 4 3 2 1 99 
3. Capacitatea tehnică necesară pentru 
a propune programe cu şanse de a fi 
finanţate 

4 3 2 1 99 

4. Existenţa unor posibile acte de 
corupţie în accesarea acestor fonduri 

4 3 2 1 99 

 
9. Consideraţi că cerinţele pentru accesarea acestor fonduri sunt: 

 
Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

adaptate capacităţii de co-finanţare a 
beneficiarilor 

4 3 2 1 99 

răspund nevoilor reale din domeniul dvs. de 
activitate 

4 3 2 1 99 

 
10. Credeţi că integrarea în UE va avea efect asupra forţei de muncă din domeniul dvs. de 

activitate?  
□ În foarte mare măsură  □ În mare măsură □ În mică măsură □ Deloc 
 
11. De ce?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
12. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE va duce la o creştere a numărului de cetăţeni 

străini care vin în România să lucreze? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
13. Dacă pe termen mediu şi lung numărul acestor cetăţeni va creşte, credeţi că efectele vor fi 

pozitive sau negative? 
□ Pozitive  □ Negative   
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14. După părerea dvs., pentru bunăstarea românilor ar fi mai bine ca cetăţenii străini să deţină o 
proporţie din valoarea afacerilor din România mai mare sau mai mică decât deţin acum? 

□ Mai mare  □ Mai mică   
 

15. Dacă în urma integrării în UE, această proporţie ar creşte, care credeţi că ar fi efectul acestei 
creşteri? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
16. Dvs. aţi auzit despre dezbaterile dintre Guvernul României şi Uniunea Europeană cu privire 

la taxa de primă înmatriculare? 
□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 18) 

 
17. În cadrul acestor dezbateri, în ce măsură consideraţi că este justificată poziţia  

 
Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

Guvernului României 4 3 2 1 99 
Comisiei Europene 4 3 2 1 99 

 
18. În ce măsură vă temeţi că, pe termen mediu şi lung, integrarea în UE va duce la pierderea 

identităţii naţionale? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
19. Au existat lucruri care vă aşteptaţi să se întâmple în primul an de la integrarea în UE şi nu s-

au întâmplat?  
□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 21) 
 
20.  Dacă da, care ar fi cele mai importante două? 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 

 
21. Au existat lucruri care vă aşteptaţi să fie făcute de către instituţiile europene în primul an de 

la integrarea în UE şi nu s-au întâmplat? 
□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 23) 
 
22. Dacă da, care ar fi cele mai importante două? 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 

 
23. Consideraţi că recentele alegeri europene vor influenţa capacitatea României de a-şi susţine 

interesele la nivelul UE? 
□ În foarte mare măsură  □ În mare măsură □ În mică măsură □ Deloc 

 
24. În ce măsură aveţi încredere în următoarele instituţii? 

 Foarte mare 
măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

1. Biserică 4 3 2 1 99 
2. Armată 4 3 2 1 99 
3. Preşedinţie 4 3 2 1 99 
4. Parlament 4 3 2 1 99 
5. Guvern 4 3 2 1 99 
6. Justiţie 4 3 2 1 99 
7. UE 4 3 2 1 99 
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B. PARTEA SPECIALA 
B. 1 Producători agricoli 
Domeniu activitate: _____________________________________________________ 
 

26. Număr de angajaţi: _____________________________________________________ 
 

27. În activitatea dumneavoastră aţi fost nevoit să implementaţi în ultimul an schimbări 
determinate de adoptarea normelor europene? 

□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 6) 
 
28. Daca da, la ce aspecte se referă? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
29. Cât de mulţumit sunteţi de efectele acestor schimbări asupra eficienţei activităţii dvs.? 
□ Foarte mulţumit   □ Destul de mulţumit    □ Destul de nemulţumit      □ Foarte nemulţumit 
 
30. Cum s-au manifestat aceste efecte? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
31. Dvs. înşivă sau unitatea în cadrul căreia activaţi aţi fost implicat vreodată până acum în 

depunerea de proiecte pentru fonduri europene? 
□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 10) 

 
32. Daca da, au fost obţinute fondurile pentru care aţi aplicat? 

□ Da  □ Nu 
 
33. Vă rugăm sa ne daţi câteva detalii despre tipul de proiect depus şi suma cerută 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
34. Consideraţi că colaborarea cu instituţiile care administrează aceste fonduri a fost eficientă?  
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 
 
35. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE poate duce la o reducere a decalajului între 

nivelul de trai la sat şi cel de la oraş? 
□ a. Creştere mare a decalajului   □ b. Creştere mică a decalajului 
□ c. Reducere mică a decalajului  □ d. Reducere mare a decalajului 
□ e. Nu va avea nici un efect 

 
36. La primul an după aderarea în UE, cum apreciaţi efectele asupra stării agriculturii din 

România, în general? 
□ Foarte bune   □ Bune  □ Rele              □ Foarte rele 
□ Absente 

 
37. La primul an după aderarea în UE, cum apreciaţi efectele asupra domeniului în care activaţi? 
□ Foarte bune   □ Bune  □ Rele    □ Foarte rele 
□ Absente 
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38. Exemplificaţi, dacă este cazul, cele mai importante efecte: 
 
 
 
 
39. În ce măsură consideraţi că la nivelul unităţii dvs. se cunosc cerinţele pe care va trebui să le 

îndepliniţi în următorii ani ca urmare a adoptării normelor europene?  
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 
 
40. S-a realizat o planificare a implementării acestor măsuri? 
□ Da  □ Nu 
 
41. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE poate duce la crearea de noi oportunităţi de 

ocupare a forţei de muncă în sectorul dvs. de activitate? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
42. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE poate duce la crearea de noi oportunităţi de 

exportare a produselor din domeniul dvs. de activitate pe pieţele UE? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
43. Cum apreciaţi costurile provocate de adoptarea normelor UE în domeniul dvs.? 
□ Foarte mari  □ Mari   □ Mici   □ Nesemnificative 

 
44. Ce tip de investiţii trebuie făcute? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
45. În ce măsură credeţi că fondurile din partea UE reprezintă o soluţie pentru acoperirea acestor 

costuri? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 
 
46. În ce măsură consideraţi că importurile de produse UE pot să vă afecteze veniturile viitoare? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 
 
47. Care ar fi cele mai bune două lucruri care va aşteptaţi să se întâmple în următorul an ca 

urmare a integrării în UE şi care să vă afecteze în mod direct activitatea? 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
 
48. Care ar fi cele mai rele două lucruri care vă aşteptaţi să se întâmple în următorul an ca 

urmare a integrării în UE şi care să vă afecteze în mod direct activitatea? 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
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AGE. Vârsta în ani împliniţi:___________ani 
 
EDUC. Care este ultima şcoală absolvită de dvs.? 

10. fără şcoală 
11. gimnaziu (5 – 8 clase) 
12. şcoală de ucenici  
 (complementară) 

13. treapta I de liceu (9 – 10 
clase)  

14. şcoală profesională 
15. liceu terminat 
16. şcoală postliceală 

17. facultate completă 
18. masterat, doctorat 
99. NR 

 
 

VĂ MULŢUMIM! 
 
 

 
 

OPERATORUL DE INTERVIU va completa răspunsurile pentru întrebările de mai jos. 

Declar că am realizat acest interviu în concordanţă cu instrucţiunile pentru intervievarea faţă în 
faţă cu un respondent care a fost selectat conform instrucţiunilor de eşantionare  
Semnătura operatorului _______________________   Data _______________ 

 SEX. Sex 1. Masculin 2. Feminin 
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Anexa 3 – Chestionar IMM-uri 
 
 
Localitate__________________________ |
Nume operator: ____________________ Data: |__|__| ianuarie 2008
Nr. chestionar operator: |__|__| Ora începerii interviului: |__|__|:|__|__|
 
 

CHESTIONAR (IMM-uri) 
 
A. PARTEA COMUNĂ 

1. Cum credeţi că va influenţa pe termen scurt integrarea în UE evoluţia nivelului de trai în 
România? 

□ În foarte bine   □ În bine  □ În rău  □ În foarte rău 
 

2. Cum consideraţi că va fi pe termen scurt impactul integrării în UE pentru următoarele 
categorii: 

 Foarte bun Bun Rău Foarte rău NR 
Persoane din administraţia locală 4 3 2 1 99 
Mici producători 4 3 2 1 99 
Funcţionari publici 4 3 2 1 99 
Producători agricoli 4 3 2 1 99 
Aleşi locali 4 3 2 1 99 
Studenţi 4 3 2 1 99 
IMM-uri 4 3 2 1 99 
Persoanele salariate din sectorul 
dvs. de activitate 

4 3 2 1 99 

Cetăţenii români care lucrează în 
alte ţări membre ale UE 

4 3 2 1 99 

 
3. Din punct de vedere al veniturilor populaţiei României, consideraţi că integrarea în UE va 

duce la o creştere a INEGALITĂŢII sau a EGALITĂŢII? 
□ a. Creştere mare a inegalităţii   □ b. Creştere mică a inegalităţii     □ 
c. Creştere mică a egalităţii  □ d. Creştere mare a egalităţii 

 
4. Cum aţi aranja în ordinea importanţei următoarele 6 valori asociate cu UE (de la 6 – cea mai 

importantă la 1 - cea mai puţin importantă) 
__Pace   __Democraţie   __Creştere economică 

__Toleranţă  __Libertate de mişcare  __Solidaritate socială 
 
 
 
 
 
 
 

5. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE va influenţa în mod pozitiv: 
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Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

1. Calitatea clasei politice din România 4 3 2 1 99 
2. Funcţionarea instituţiilor la nivel 
central  

4 3 2 1 99 

3. Funcţionarea administraţiei locale 4 3 2 1 99 
4. Calitatea procesului de educaţie la 
nivel pre-universitar 

4 3 2 1 99 

5. Calitatea procesului de educaţie la 
nivel universitar şi post-universitar 

4 3 2 1 99 

6. Calitatea actului de justiţie 4 3 2 1 99 
 

6. Cât de informat consideraţi că sunteţi cu privire la schimbările legale datorate implementării 
aquis-ul comunitar în România? 

□ Foarte informat   □ Destul de informat    □ Destul de puţin informat □ Deloc informat 
 
7. Din cunoştinţele dvs., banii care au fost obţinuţi de România prin intermediul programelor 

UE de pre-aderare (PHARE, ISPA, SAPARD) au avut un impact asupra domeniului dvs. de 
activitate? 

□ În foarte mare măsură  □ În mare măsură □ În mică măsură □ Deloc 
 

8. În ce măsură sunteţi la curent cu următoarele aspecte legate de fondurile structurale care pot 
fi accesate în domeniul dvs. de activitate? 

 
Foarte 
mare 

măsura 

Mare 
măsura 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

1. Posibilitatea de accesare  4 3 2 1 99 
2. Dificultatea accesării 4 3 2 1 99 
3. Capacitatea tehnică necesară pentru 
a propune programe cu şanse de a fi 
finanţate 

4 3 2 1 99 

4. Existenţa unor posibile acte de 
corupţie în accesarea acestor fonduri 

4 3 2 1 99 

 
9. Consideraţi că cerinţele pentru accesarea acestor fonduri sunt: 

 
Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

adaptate capacităţii de co-finanţare a 
beneficiarilor 

4 3 2 1 99 

răspund nevoilor reale din domeniul dvs. de 
activitate 

4 3 2 1 99 

 
10. Credeţi că integrarea în UE va avea efect asupra forţei de muncă din domeniul dvs. de 

activitate?  
□ În foarte mare măsură  □ În mare măsură □ În mică măsură □ Deloc 
 
11. De ce?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
12. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE va duce la o creştere a numărului de cetăţeni 

străini care vin în România să lucreze? 
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□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 
 

13. Dacă pe termen mediu şi lung numărul acestor cetăţeni va creşte, credeţi că efectele vor fi 
pozitive sau negative? 

□ Pozitive  □ Negative   
 
14. După părerea dvs., pentru bunăstarea românilor ar fi mai bine ca cetăţenii străini să deţină o 

proporţie din valoarea afacerilor din România mai mare sau mai mică decât deţin acum? 
□ Mai mare  □ Mai mică   

 
15. Dacă în urma integrării în UE, această proporţie ar creşte, care credeţi că ar fi efectul acestei 

creşteri?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
16. Dvs. aţi auzit despre dezbaterile dintre Guvernul României şi Uniunea Europeană cu privire 

la taxa de primă înmatriculare? 
□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 18) 

 
17. În cadrul acestor dezbateri, în ce măsură consideraţi că este justificată poziţia  

 
Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

Guvernului României 4 3 2 1 99 
Comisiei Europene 4 3 2 1 99 

 
18. În ce măsură vă temeţi că, pe termen mediu şi lung, integrarea în UE va duce la pierderea 

identităţii naţionale? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
19. Au existat lucruri care vă aşteptaţi să se întâmple în primul an de la integrarea în UE şi nu s-

au întâmplat?  
□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 21) 
 
20.  Dacă da, care ar fi cele mai importante două? 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 

 
21. Au existat lucruri care vă aşteptaţi să fie făcute de către instituţiile europene în primul an de 

la integrarea în UE şi nu s-au întâmplat? 
□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 23) 
 
22. Dacă da, care ar fi cele mai importante două? 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 

 
23. Consideraţi că recentele alegeri europene vor influenţa capacitatea României de a-şi susţine 

interesele la nivelul UE? 
□ În foarte mare măsură  □ În mare măsură □ În mică măsură □ Deloc 

 
 

24. În ce măsură aveţi încredere în următoarele instituţii? 
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Foarte 
mare 

măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură 

Deloc NR 

1. Biserică 4 3 2 1 99 
2. Armată 4 3 2 1 99 
3. Preşedinţie 4 3 2 1 99 
4. Parlament 4 3 2 1 99 
5. Guvern 4 3 2 1 99 
6. Justiţie 4 3 2 1 99 
7. UE 4 3 2 1 99 
 
 
B. PARTEA SPECIALĂ 
B. 2 IMM-uri 
Domeniu activitate: _____________________________________________________ 

49. Număr de angajaţi: _____________________________________________________ 
 

50. În activitatea dumneavoastră aţi fost nevoit să implementaţi în ultimul an schimbări 
determinate de adoptarea normelor europene? 

□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 6) 
 
51. Daca da, la ce aspecte se referă? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
52. Cât de mulţumit sunteţi de efectele acestor schimbări asupra eficienţei activităţii dvs.? 
□ Foarte mulţumit   □ Destul de mulţumit    □ Destul de nemulţumit      □ Foarte nemulţumit 
 
53. Cum s-au manifestat aceste efecte? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
54. Dvs. înşivă sau unitatea în cadrul căreia activaţi aţi fost implicat vreodată până acum în 

depunerea de proiecte pentru fonduri europene? 
□ Da  □ Nu (sari la întrebarea 10) 

 
55. Daca da, au fost obţinute fondurile pentru care aţi aplicat? 

□ Da  □ Nu  
 
56. Vă rugăm sa ne daţi câteva detalii despre tipul de proiect depus şi suma cerută. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
57. Consideraţi că colaborarea cu instituţiile care administrează aceste fonduri a fost eficientă?  
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 
 
58. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE poate duce la o reducere a decalajului dintre 

nivelul de trai la sat şi cel de la oraş? 
□ a. Creştere mare a decalajului   □ b. Creştere mică a decalajului 
□ c. Reducere mică a decalajului  □ d. Reducere mare a decalajului 
□ e. Nu va avea nici un efect 
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59. La primul an după aderarea în UE, cum apreciaţi efectele asupra sectorului IMM-urilor din 
România în general? 

□ Foarte bune   □ Bune  □ Rele              □ Foarte rele 
□ Absente 

 
60. La primul an după aderarea în UE, cum apreciaţi efectele asupra domeniul în care activaţi? 
□ Foarte bune   □ Bune  □ Rele    □ Foarte rele 
□ Absente 

 
61. Exemplificaţi, dacă este cazul, cele mai importante efecte: 

 
 
 
 
62. În ce măsură consideraţi că la nivelul unităţii dvs. se cunosc cerinţele pe care va trebui să le 

îndepliniţi în următorii ani ca urmare a adoptării normelor europene?  
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 
 
63. S-a realizat o planificare a implementării acestor măsuri? 
□ Da  □ Nu 
 
64. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE poate duce la crearea de noi oportunităţi de 

ocupare a forţei de muncă în sectorul dvs. de activitate? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
65. În ce măsură consideraţi că integrarea în UE poate duce la crearea de noi oportunităţi de 

exportare a produselor din domeniul dvs. de activitate pe pieţele UE? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 

 
66. Cum apreciaţi costurile provocate de adoptarea normelor UE în domeniul dvs.? 
□ Foarte mari  □ Mari   □ Mici   □ Nesemnificative 

 
67. Ce tip de investiţii trebuie făcute? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
68. În ce măsură credeţi că fondurile din partea UE reprezintă o soluţie pentru acoperirea acestor 

costuri? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 
 
69. În ce măsură consideraţi că importurile de produse UE pot să vă afecteze veniturile viitoare? 
□ Foarte mare măsură  □ Mare măsură □ Mică măsură □ Deloc 
 
70. Care ar fi cele mai bune două lucruri care vă aşteptaţi să se întâmple în următorul an ca 

urmare a integrării în UE şi care să vă afecteze în mod direct activitatea? 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
 
71. Care ar fi cele mai rele două lucruri care vă aşteptaţi să se întâmple în următorul an ca 

urmare a integrării în UE şi care să vă afecteze în mod direct activitatea? 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
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AGE. Vârsta în ani împliniţi:___________ani 
 
EDUC. Care este ultima şcoală absolvită de dvs.? 

19. fără şcoală 
20. gimnaziu (5 – 8 clase) 
21. şcoală de ucenici  
(complementară) 

22. treapta I de liceu (9 – 10 
clase)  

23. şcoală profesională 
24. liceu terminat 
25. şcoală postliceală 

26. facultate completă 
27. masterat, doctorat 
99. NR 

 
 

VĂ MULŢUMIM! 
 

 SEX. Sex 1. Masculin 2. Feminin 
 
 

OPERATORUL DE INTERVIU va completa răspunsurile pentru întrebările de mai jos. 

Declar că am realizat acest interviu în concordanţă cu instrucţiunile pentru intervievarea faţă în 
faţă cu un respondent care a fost selectat conform instrucţiunilor de eşantionare  
Semnătura operatorului _______________________   Data _______________ 
 



Publica ia de fa este rezultatul unei cercet ri sociologice derulate la nivel na ional cu
scopul evalu rii impactului i percep iilor cet enilor romani la un an dup integrarea n
Uniunea Europeana.

Raportul m soara impactul ader rii n trei dintre cele mai importante domenii de
activitate: administra ia public , sectorul Intreprinderilor Mici i Mijlocii (IMM) i micii
produc tori agricoli

“Cealalt Rom nie – Raport de cercetare” face parte din proiectul “Un an în Uniunea
European ”, implementat de Asocia ia Pro Democra ia cu sprijinul financiar al
Reprezentan ei Comisiei Europene n Rom nia.
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