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Sinteza 

Perspectiva 

Drumul parcurs de opina publică din România în ultimi cinci ani de zile (2006-2011) este 

puternic marcat de speranțele aderării la Uniunea Europeană, scurta perioadă de   creștere 

economică  de după aderare și, ulterior, de declinul asociat crizei economice.  Într-un interval 

de timp scurt au avut loc schimbări importante de curs economic  social și politic. PIB-ul pe 

locuitor față de media din Uniunea Europeană crește în România la începutul intervalului cu 

aproape nouă puncte procentuale în numai trei ani de zile. Ulterior, începând cu 2009 criza 

globală cu reflexele ei locale îți spune cuvântul și se instalează un declin economic marcat de 

reducerea cu două puncte procentuale a PIB-ului pe locuitor. Variațiile, deși de amplitudine 

mai mică, s-au manifestat cu sensuri similare și pentru Bulgaria vecină. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Romania 38 42 47 46 45 

Bulgaria 38 40 43 44 44 
Sursa EUROSTAT. Datele indică valoarea PIB pe locuitor din media UE, în procente. 

Simpla listare a datelor economice agregate nu indică variații foarte mari pentru intervalul de 

referință. Rezultă de aici că ne putem aștepta la schimbări similare în trendul stării de spirit a 

populației din România? Răspunsul nu poate fi dat pe temeiuri teoretice, numai. În principiu, 

este de așteptat ca stările de spirit ale populației să fie dependente de variația condițiilor 

economice de viață. O reducere a PIB-uli ar fi putea avea ecouri negative  și asupra 

satisfacției față de viață sau asupra optimismului cu care oamenii se raportează la viață. A fi 

mulțumit sau optimist nu este, însă, numai ecou de condiționare economică. Importă, foarte 

probabil, și ce se întâmplă cu funcționarea instituțiilor de care depinzi direct, și cu  propria 

stare de sănătate, cu resursele de capital de care dispui în plan economic și relațional etc. 

Densitatea mare de evenimente politice din România  perioadei de referință (doua 

referendumuri în 2007 și unul in 2009, alegeri pentru parlamentul european 2007, alegeri 

legislative în 2008, alegeri prezidențiale în 2009, demitere guvern prin moțiune de cenzura în  

octombrie 2009 , revalidare de prim-ministru în parlament în decembrie 2009, desfacere si 

refacere de coaliții de guvernare  în  ultima parte a anului 2009, etc.) a multiplicat provocările 

din partea câmpului instituțional-politic spre cel al opiniei publice. Cum s-a restructurat 

opinia publică românească în  perioada 2006/2007 - 2011 ca urmare a acestor schimbări 

importante de cadru instituțional , în interacțiunea dintre criza economică și crizele 
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politice, dintre agendele  publice și tentativele instituționale de a răspunde la diferitele 

provocări? 

Prin lucrarea încercăm să răspundem la întrebările  anterior formulate . Atât descrierile cât și 

explicațiile le vom căuta, însă, la modul comparativ folosind date  ale eurobarometrelor 

standard  (EB) produse între toamna anului 2006/ primăvara anului 2007 (desemnate prin 

2006/2 pentru EB 66 și 2007/1, corespunzător EB67) și primăvara anului 2011 ( desemnat 

prin 2011/1, respectiv EB75).  

 Termenii privilegiați în  comparațiile  spațiale sunt: 

 Noile state membre (NSM) ale  UE din valurile 2004 (NSM10) și 2007. Pentru 

cumularea NSM10+ Bulgaria vom folosi desemnarea prin NSM11. 

 Bulgaria, țară apropiată nu numai geografic dar și sub aspectul problemelor cu care se 

confruntă România. 

 Vechile state membre (UE15). 

 Macroregiunile UE, respectiv societățile estice relativ sărace (Bulgaria , țările baltice, 

România), țările central-est europene (Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, 

Slovenia), nordice (Suedia, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Marea Britanie), vestice 

(Austria, Olanda, Franța, Germania, Belgia, Luxemburg) și sudice (Portugalia, 

Spania, Italia, Grecia, Malta). Prin modul în care au fost delimitate
1
, acestea 

reprezintă regiunile socioculturale ale Uniunii Europene. 

 Grupări de țări din Uniunea Europeană identificate prin analize particulare de 

similaritate a profilelor lor sub aspectul opiniei publice , comportamentelor populației 

în timp de criză sau modelelor de stratificare socială cu impact asupra stărilor de 

spirit. 

 Regiunile de dezvoltare din interiorul României semnificative în sine dar și pentru 

regiunile  cu marcă istorică pe care le reprezintă (Nord-Est – Moldova de Nord,  Sud-

Est – Gurile Dunării, Sud -  Muntenia, Sud-Vest – Oltenia, Vest – Transilvania de 

Vest, Nord-Vest – Transilvania  de Nord-Vest,   Centru – Transilvania Centrala, 

                                                           
1
 D. Sandu, Lumile sociale de varsta si rezidenta in Uniunea Europeana, in Sociologie Romaneasca, 

2/2009. Gruparea țărilor în macroregiuni este rezultat al unei analize de tip cluster.  Profilul fiecărei ţări 

este dat de valorile referitoare la PIB/locuitor în anul 2006 ca procent din media UE (PIB), ponderea 

populaţiei de 15 ani şi peste care are acces la internet 2006 (INTERNET), rata totală a fertilităţii 2006 

(RTF) şi speranţa de viaţă la naştere pentru bărbaţi 2006 (SPERANTA).Pentru clusterizare am folosit 

metoda „celui mai depărtat vecin”, distanţe euclidiene la pătrat şi valori standardizate ale variabilelor cu 

scorul z. Nu am inclus in calcul Malta, Cipru şi Luxemburg, ţări pentru care eşantioanele sunt de numai 500 

persoane, generând valori medii cu marjă mare de eroare. 

http://sites.google.com/site/dumitrusandu/LumiSociale5_DSandu_SR.pdf?attredirects=0
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Bucuresti-Ilfov – București). Unde a fost cazul, prin regruparea regiunilor de 

dezvoltare (singurele regiuni specificate în datele de bază din EB) s-au operat 

comparații între regiunile Vechiului Regat și Transilvania în sens extins. 

 

Lucrarea este structurată pe două  mari secțiuni . Prima este consacrata (ne)mulțumirilor 

sociale pe spații  de criză și dezvoltare cu analize detaliate asupra stărilor de satisfacție , 

optimism/pesimism și percepție a dificultăților economice și a crizei pe macroregiuni 

europene, regiuni de dezvoltare în interiorul României, straturi sociale , categorii de vârstă-

rezidență. În cea de-a doua secțiune sunt urmărite stările de spirit asociate agendei publice și 

percepției instituționale (încredere în Uniunea Europeană, în guvern , presă , atașamentul față 

comunitate, regiune, tară și Uniunea Europeană  etc.). În anexe sunt incluse tabele cu 

distribuiți de frecvențe și analize  cu caracter tehnic menite să fundamenteze explicarea 

diferitelor stări de opinie abordate în lucrare (prin modele de  regresie multiplă).  O 

subsecțiune specială prezintă o tipologie a experiențelor de migrație cu puternică relevanță 

pentru variația fenomenelor de opinie publică (Tabele și figuri: Experiențe de migrație ca matrice 

de condiționare a fenomenelor de opinie). 

 Procesul de schimbare a opiniei publice românești și europene a fost urmărit prin variațiile 

care se produc între toamna anului 2006/ primăvara anului 2007 și primăvara 2011. Datele 

Eurobarometrului Standard  prin care      am reconstituit procesul sunt culese și raportate 

pentru două perioade anual – primăvara și toamna. Pentru a nu supraîncărca graficele și tabele 

74

Macroregiuni socioculturale

ale Uniunii Europene

NORD

VEST

SUD

CENTRAL-

EST

EST
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cu date am reținut un singur punct de măsurare pentru anii cu variații reduse ale valorilor de 

referință (2006, 2007, 2008 , 2009 și 2011). Pentru 2010 am selectat ambele sondaje dat fiind 

puternica variație a stărilor de spirit la nivelul anului respectiv. Au rezultat 7 puncte de 

măsurare corespunzătoare a tot atâtea valuri de sondaj. Sunt situații în care am operat, însă, cu 

mai puține puncte de observare în timp pentru ca întrebarea de interes a lipsit din seria celor 

aplicate în anumite cazuri. 

Toate cele șapte baze de date au fost unite, pe întrebări comune relevante din perspectiva 

analizei de față, într-o bază unică  pe care am operat analize cu softuri specializate (SPSS sau 

STATA). 

Pentru aspecte particulare referitoare la identitățile spațiale (locale, regionale, de țară și cu 

Uniunea Europeană) precum și la rolul experienței de migrație în determinarea  fenomenelor 

de opinie este folosită baza de date corespunzătoare Eurobarometrului special EB 73.3 (”Noii 

Europeni”) din 2010/1.   

Barometrul satisfacție-optimism in estimarea efectelor  crizei  

 

Atât pentru descrierea dinamicii stărilor de spirit în România, comparativ cu diferite regiuni 

din UE, cât și pentru explicarea lor am apelat frecvent la abordări tipologice.  Cel mai bun 

barometru de stare de spirit s-a dovedit a fi nu cel legat de satisfacție sau de optimism ci 

de raporturile dintre acestea în cadrul unei tipologii care face  distincția dintre cinci 

moduri de raportare la prezent și la viitor. După cum se vede din tabelul de mai jos 

modelul de stare de spirit pentru România este caracterizat prin valori semnificativ mai mari 

decât în restul UE pentru categoriile ”continuu nemulțumit” (51%) și ”nemulțumit optimist” 

(8%) 

Romania NSM11 UE15

E bine și va fi la fel în viitor Continuu mulțumit 21 41 51

E bine și va fi și mai bine Mulțumit optimist 13 18 25

E rău și va fi la fel sau mai rău Continuu nemulțumit 51 26 19

E bine acum dar va fi rău Mulțumit pesimist 7 10 8

E rău dar va fi mai bine Nemulțumit optimist 8 4 3

100 100 106   

Sursa datelor: Eurobarometrul 75 din 2011/1. Prin umbrire sunt marcate celulele din tabel în care asocierile între 

valorile de coloană și cele de linie sunt statistic semnificativ (analiză prin reziduuri standardizate ajustate  

neraportate în text). Exemplu de mod de citire a datelor din tabel: 10% dintre persoanele intervievate în 

primăvara anului 2011 în Noile State Membre ale UE (fără a include România) se încadrau în categoria 
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mulțumiților pesimiști, persoane care declarau că în prezent o duc bine dar că se așteaptă ca în următoare 12 lumi 

să o ducă mai prost. Deși relativ redus, procentul respectiv este specific pentru populația din  NSM11. 

 

Modelul pentru Vechea Uniune Europeană (UE15) se situează la polaritatea pozitivă, cu 

ponderi foarte mari pentru categoriile ”continuu mulțumit” și ”mulțumit optimist”).  Modelul 

pentru NSM11, noile state membre ale UE, include ca reprezentative, în afara categoriilor 

menționate și pentru România, gruparea  mulțumiților pesimiști. 

În plan explicativ foarte multe dintre stările de spirit sau comportamentele asociate crizei au 

putut fi înțelese nu numai prin clasicele raportări la vârstă , gen, educație, stare materială etc. 

dar și prin tipuri sociale precum cel constituit prin intersectarea grupelor majore de vârstă cu 

cele rezidențiale (trei categorii de vârstă 15-29 ani, 30-50 ani, 60 ani și peste  intersectate  cu  

două medii rezidențiale  comune versus oraș au dus la o tipologie cu șase categorii.) 

Categoria celor care se raportează negativ și la prezent și la viitor (cei ”continuu 

nemulțumiți”)  a fost , pentru România, invariabil, puternic asociată cu segmentul de 

vârstnici din rural pe toata perioada supusă analizei, la toate cele șapte momente de 

observare
2
. Vârstnicii din urban intră și ei în acest con al nemulțumirii accentuate încă 

din 2007. Cu intermitențe, maturii din urban sau rural se asociază acestei categorii de maximă 

nemulțumire în legătură cu condițiile de viață. Modelul se regăsește ca atare și pentru restul 

de noi state membre ale Uniunii. În Vechea Uniune Europeană pondere totală a celor continuu 

nemulțumiți este mult mai mică și se  concentrează în special la vârstnicii din urban.  

România se încadrează tipologic, cu datele din 2011/1, în aceeași grupă cu  Ungaria, 

Bulgaria și Lituania sub aspectul tipurilor de satisfacție-optimism (Tabel 3 in Raport). 

Este o grupă în care covârșitoare este ponderea celor care se raportează negativ atât la prezent 

cât și la viitor (continuu nemulțumiți) dar apare și un procent semnificativ de persoane 

nemulțumite dar optimiste (optimism dinamic). O a doua grupă majoră de țări este formată 

din Italia, Grecia, Portugalia și Polonia în care la profilul dominant de nemulțumire de 

continuitate se adaugă și cel al mulțumiților pesimiști. Centrarea pe mulțumirea de 

continuitate este specifică Germaniei, Austriei și Irlandei. Profilul populației din Olanda, 

                                                           
2
 Formulările din acest paragraf sunt bazate pe calcularea unor tabele de contingentă între cele șase tipuri de 

vâstă-rezidență și cele cinci categorii de satisfacție-optimism la care ne-am referit anterior în text  pentru fiecare 

dintre cele șapte valuri de sondaj pentru Romania (șapte tabele) și pentru NSM11 (șapte tabele). In cadrul 

fiecărui tabel de contingență au fost identificate asocierile statistic semnificative cu ajutorul reziduurilor 

standardizate ajustate. O mica parte din informația furnizată de această analiză a  ste interpretată exemplificativ 

în acest paragraf. 
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Finlanda și Danemarca este o combinație între  mulțumirea de continuitate  și mulțumirea 

optimistă. 

Modelul european specific de satisfacție optimism este cel în care categoria mulțumirii de 

durată este de aproximativ 50% iar cel al mulțumiților optimiști de aproximativ 25% (sau 

75% împreună). Trendul pentru România este de îndepărtare de acest model cu reducere 

a ponderii celor două categorii de stare de spirit pozitivă  de la 51% în 2007/1 la 34% în 

2011/1. În NSM11 reducerea a fost  mai mică pentru aceeași perioadă, de la 64% la 59% 

(Figura 5 în Raport). 

Criza ca lume problematică pentru proiectele personale 

 

Șocul cel mai puternic al crizei economice a fost resimțit nu prin declinul stărilor de 

mulțumire față de viață ci prin reducerea severă, în anumite cazuri, a optimismului (Figura 4,  

Tabelul A2,  Tabelul A3 în raportul de analiză). România, țară prin tradiție orientată  

optimist, suportă  o cădere a stării de optimism de 16 puncte procentuale în primăvara 

anului 2009 față de 2008. Pentru același interval de timp declinul optimismului a fost de 

numai opt  punte procentuale în NSM10 , cinci în Bulgaria și trei în UE15. Căderea a 

continuat în România cu încă  12 procente în 2010/1 față de 2009/1. În restul UE declinul a 

fost fie mult mai mic, fie înlocuit prin creștere sau stabilitate în același interval. 

O altă ”oglindă” în care se reflectă foarte bine impactul crizei este cea  a planurilor la nivelul 

gospodăriei.  Acestea tind să aibă  un orizont temporal cu atât mai întins cu cât situația 

materială și educațională a persoanei este  mai bună și  statusul social al acestei este de nivel 

mai ridicat (în autostimare). Tinerii și bărbații tind să aibă planuri cu orizont temporal mai 

lung. Chiar dacă ”se țin sub control” (prin procedee statistice adecvate) toate aceste aspecte, 

orizontul temporal de planificare în gospodărie tinde să fie mai larg dacă persoana are un 

coeficient mai mare de optimism.
3
  

Acesta este motivul pentru care harta continentală a orizonturilor temporale în 

planificarea activităților de familie se suprapune în bună măsură cu cea a optimismului 

personal (Tabelul A2 in anexa la Raport pentru optimism și tabelul e mai jos pentru orizontul 

                                                           
3
 Toate relațiile menționate sunt valabile pentru Romania, NSM10 și principalele macroregiuni europene 

(excepția, din anumite puncte de vedere se înregistrează în țările vestice unde optimismul nu corelează 

semnificativ cu orizontul temporal de planificare în gospodărie). Afirmațiile din paragraf sunt întemeiate cu date 

EB95  prin analize de corelație neraportate în lucrare. 
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de planificare ). Configurațiile respective  de raportare la viitor nu sunt, în primul rând, 

reflexe de tip cultural-valoric ci efecte ale caracterului  diferențiat de manifestare a crizei 

economice. În România anului 2011 și în  restul țărilor din extremitatea estică a  Uniunii 

jumătate din populație declară că nu își permite planuri de viitor pentru propria 

gospodărie. Ponderea celor care sunt constrânși de dificultățile economice să nu lucreze cu 

planuri consistente de viitor în gospodărie este mai mică în țările Central-Estice și în cele 

sudice dar de nivel semnificativ , totuși (apropiat de 40%). În regiunea Central-Estică există 

însă și un important segment de populație care își permite planificări pe termen scurt, de 

aproximativ șase luni. 

nu permite nici 

un plan de 

viitor

permite planuri 

pentru 

jumatate de an  

permite o 

perspectiva de  

1-2 ani

nu stiu/nu 

raspund total

Estica- Romania 50 31 12 7 100

Estica fara Romania 51 31 14 3 100

Central-Estica 37 42 17 5 100

Sudica 41 31 25 4 100

Vestica 24 31 42 3 100

Nordica 31 32 32 5 100

Situația curentă a gospodăriei proprii ….
Macroregiune in 

cadrul Uniunii 

Europene

 

Sursa de date: EB 75 pentru 2011/1 

 

Europei Vestice și celei Nordice le sunt specifice orizonturile temporale largi în planificarea 

economică a vieții gospodărești. 

 

Încrederea în instituții și agende publice pe straturi sociale și macroregiuni 

 

Încrederea românilor în Uniunea Europeană a rămas relativ stabilă în  perioada 2006-2009, la 

un nivel apropiat de două treimi din populație. Anul 2010 cu masurile de austeritate severă a 

adus o reducere puternică, de aproximativ 10 puncte procentuale, atât în încrederea raportată 

la UE cât și la guvernul României. În 2011 apare o tendință puternică de redresare a încrederii 

în UE dar nu și în guvern. Ceea ce frapează în dinamica instituțională a încrederii la 

nivelul României este tendința de accentuare a decalajului dintre încrederea sporită în 

UE și cea din ce în ce mai redusă în guvern. De la o diferență de aproximativ 40 de 

puncte în favoarea UE față de guvern în 2006 se ajunge la un decalaj de aproximativ 50 

de puncte în 2011 ( 
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Figura 8).  Tendința contrastează puternic cu ceea ce se întâmplă și în NSM10 și  în Vechea 

Uniune Europeană. În primul caz decalajul între încredere în UE și cea în guvernele naționale 

s-a redus  din 2007 până în 2011 cu aproximativ 17 puncte procentuale. Reducerea respectivă 

s-a produs pe fondul menținerii relativ constante a încrederii în guverne  dar de declin 

sistematic în stocul de încredere față de UE. Pentru UE25 cele două curbe de încredere tind să 

se suprapună la un nivel redus, sub 40%. 

Optimismul personal este puternic ancorat în solul  de resurse și valori dat de stratul social de 

care aparține persoane și gospodăria acestei. Rolul hotărâtor al  stratificării sociale în 

determinarea diferențierilor de stare a opiniei publice a fost evidențiat în lucrare nu numai 

pentru optimism (Tabelul A8, anexă la Raport). Nu numai opiniile și  comportamentele 

economice sunt puternic dependente de apartenența de strat social. Pentru identificare acestor 

relații, pentru cazul României dar și pentru analizele comparative dezvoltare în lucrare am 

apelat la o modalitate simplă dar eficientă de identificare a poziției sociale personale. Am 

regrupat răspunsurile referitoare la stratul social autoatribuit trecând de la o scala de zece 

trepte la una de cinci. 

Datele de mai jos indică o puternică stratificare socială  la nivelul macroregiunilor din 

Uniunea Europeană. Stratificarea dată de autopoziționarea pe o scală de la 1 (”cel mai jos pe 

scara socială”) la 10 (”cel mai sus pe scara socială”) este subiectivă prin modul de culegere a 

datelor dar are o puternică încărcătură obiectivă
4
 prin ceea ce o determină. Nivelul de 

stratificare ”de jos” este specific pentru populațiile din țările de extremitate estică ale Uniunii 

Europene iar cel mediu inferior pentru populația din țările Central-Estice și o parte din cele 

Estice (diferite de România). Zona sudică a continentului este caracterizată mai ales pin 

straturile de mijloc și mediu superioare. Straturile mediu-superioare și superioare sunt 

localizate în special în Europa de Nord și, parțial, în cea de Vest.  România este caracterizată 

și prin puternică inegalitate socială subiectivă marcată prin existența unui semnificativ 

segment de populație care se autoplasează în  stratul superior  în condițiile în care are și un 

larg  strat la baza  ierarhiei sociale. 

                                                           
4
 Probabilitatea de plasare spre vârful scalei de cinci trepte descrisă în text crește pentru cei care nu au numai 

studii primare sau medii, pentru cei care nu sunt muncitori sau șomeri, pentru cei care au ocupații ca manageri 

sau specialiști și care au o situație materială bună (valori ridicate ale indicelui de bunuri materiale în gospodărie, 

satisfacție financiară sporită și îngrijorări reduse legate de plata facturilor lunare). Constatările anterioare sunt 

rezultat al unei analize prin regresie ordinala logistică în STATA cu folosirea optiunilor  de ponderare și e 

calculare a unor erori standard robuste. 
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strat de jos

mediu 

inferior mediu

mediu 

superior

strat 

superior 

(de sus) Total

Estica - Romania 20 14 43 13 10 100

Estica fara Romania 28 21 40 8 3 100

Central-Estica 15 16 48 14 8 100

Sudica 9 13 52 17 9 100

Vestica 11 14 49 17 9 100

Nordica 6 9 54 19 11 100

Total 11 13 50 16 9 100

Straturi sociale subiective pe macroregiuni ale Uniunii Europene, 2011/1 (%)

Macroregiune 

socioculturala in UE

strat social  subiectiv (autoperceput)

Exemplu de mod de citire a datelor: o cincime dintre români se autopoziționau, în primăvara anului 2011 în 

categoria socială ”cea mai de jos” (treptele 1,2,3 pe scala de la 1 la 10)  iar o zecime  la nivelul maxim în 

societate (treptele 8,9,10). 

Puternica stratificare regională din UE are un ecou pe măsură în structurarea încrederii la nivelul  

macroregiunilor. În toate cele șase unități regionale prezentate în tabelul de mai jos se constată o 

creștere a încrederii în Uniunea Europeană de la baza piramidei sociale spre vârf.  Constatarea 

indică un suport  social pentru Uniune care este puternic structurat ierarhic, cu valori minime la 

baza piramidelor sociale regionale și maxime la vârful acestora. Pentru toate  cele șase unități 

de analiză regional/națională decalajul dintre încrederea în UE la vârful piramidei sociale și 

încrederea la baza acesteia este foarte mare, între 29 de puncte procentuale  (în regiunile Vest 

și Sud )  și 18  puncte în țările Central-Estice. În plus este e notat și gradul accentuat de 

regionalizare a încrederii medii în UE cu tendință de a varia descrescând de la Est, Centru, 

Sud spre  Vest  și Nord. 

Estica - 

Romania

Estica fara 

Romania

Central-

Estica Sudica Vestica Nordica Total

strat de jos 49 47 38 28 29 18 33

mediu inferior 57 51 46 34 29 25 35

mediu 65 62 54 39 40 30 41

mediu superior 68 63 63 50 47 36 48

strat superior 73 66 56 57 58 40 54

Total 62 56 52 41 40 31 42

Sursa : EB75

Macroregiuni ale Uniunii EuropeneStratul social de 

apartenență 

autoperceput

Increderea în Uniunea Europeană pe macroregiuni și straturi sociale, 2011/1 (%)

Cele 10 straturi din scala inițială au fost regrupate în cinci categorii 1+2+3, 4, 5+6, 7, 8+9+10

Exemplu de mod de citire: 73% dintre românii care se autoplasează în stratul superior declară că au încredere în 

Uniunea Europeană. Este de departe cel mai ridicat procent de încredere dintre toate cele 30 de tipuri de situați 

analizate în tabelul de mai sus. 

Distribuția opiniilor despre avantajele pe care le are țara proprie în  calitate de  membră 

a Uniunii Europene reproduce în bună măsură distribuția încrederii pe straturi sociale 

și macroregiuni așa cum a fost prezentată în tabelul anterior. Este evidentă condiționarea 

încrederii de percepția avantajelor pe care le are țara proprie ca membră a Uniunii Europene.  
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Agendele publice și personale sunt puternic marcate și ele prin apartenența de un anume strat 

sociale. Pentru cazul României se constată, cu datele din primăvara anului 2011, că 

preocuparea pentru șomaj este semnificativ mai mare în stratul de jos, cu 25% îngrijorați din 

totalul categoriei  față de media națională de 17%.  (Tendința de concentrare a acestei 

îngrijorări la stratul de bază în ierarhie  este prezentă și la nivel de Uniune.) Preocuparea 

pentru mersul economiei  este cea mai importantă în cadrul agendei publice la români (43% 

față de 31% media pe total UE). Agenda publică în spațiul Uniunii Europene este dominată de 

tema șomajului (42%).  

Identitatea europeană puternic condiționată prin experiențele de migrație 

 

Imaginea asupra modurilor fundamentale de raportare la Uniunea Europeană se completează  

consistent dacă în afara aspectelor menționate (încredere,  beneficii percepute ale aderării, 

sensuri subiective atribuite acestei instituții) se adaugă și informații referitoare la atașamentul 

față Uniune
5
.  

În toamna anului 2007,  aproximativ 50% dintre cetățeni UE manifestau atât încredere cât și 

atașament (puternic sau foarte puternic) în Uniune (Tabel 20).  Ponderea celor care 

manifestau și încredere și atașament era de aproximativ o treime. În interiorul Uniunii, însă, 

raporturile între cele două fenomene cunosc o puternică variație națională și macroregională. 

Pentru România, la același moment, atașamentul față de UE era cu aproximativ 10 puncte 

procentuale mai mic (56%) decât nivelul încrederii în UE (68%).  Raportul era similar în toată 

regiunea Estică și Central-Estică din Uniune. Prin contrast, în Vest atașamentul este mai mare 

decât nivelul încrederii iar în Sud și Nord cele două fenomene au raportări de nivel relativ 

egal. 

În  perioada 2007-2010 , în România se înregistrează o relativă stabilitate a nivelului de 

încredere în UE, cu un procent de aproximativ două treimi din populație care își dau votul lor 

de susținere în acest sens , dar cu un declin considerabil al atașamentului față de UE de la  în 

2007/2  56% la  48%  în  2010/1. În aceeași perioadă, însă, atașamentul față de țară sporește 

                                                           
5
 În genere , atașamentul față de un anumit spațiu, de la cel local, regional sau național până la cel al 

Uniunii Europene este o formă de manifestare a diferitelor forme de identitate în expresia lor afectivă. 

Încrederea este corelată pozitiv cu atașamentul față de Uniunea Europeană. Acest ultim aspect reflectă 

însă, în principal aspectele de raționalitate și beneficii ale apartenenței la Uniune, așteptări. Atașametul 

aduce în prim plan componente culturale și afective. 
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de la 47%  la 55%.  Cele două tendințe pot fi puse, foarte probabil, pe seama efectelor 

combinate ale crizei și ale migrației. Nivelul ridicat al încrederii poate fi interpretat si ca 

așteptare continuă a populației din țară  de a beneficia de suportul Uniunii în condiții de criză. 

Reducerea nivelului de atașament identitar în relație cu aceeași instituție ar putea fi pus pe 

seama unei anumite dezamăgiri a populație din România fără  experiență de migrație în 

străinătate. În schimb, persoanele care au lucrat în străinătate manifestă o cotă de atașament 

față de UE extrem de ridicat, apropiată de 75% (Tabel 22).  Urmare a acestei tendințe, 

regionalizarea atașamentului față de Uniunea Europeană  se suprapune în România, în bună 

măsură, pe regionalizarea experiențelor de migrație internațională ale populației. În regiunea 

de dezvoltare Moldova de Nord (Nord-Est) , spre exemplu, se înregistra, în 2008, o pondere 

de  58% persoane atașate față de UE, cu peste 10 puncte procentuale față de media națională. 

Or , tot în această regiune se înregistrează și cea mai mare pondere a persoanelor cu 

experiență de migrație în străinătate (Tabelul A 7,Tabelul A 8). Un nivel foarte ridicat (66%) al 

atașamentului în raport cu UE se înregistrează și în regiunea Transilvaniei de Vest (Vest). 

Explicarea în acest caz nu mai este, foarte probabil, datorată experiențelor de lucru în 

străinătate ci altor factori identificați ca fiind relevanți pentru fenomen (Tabelul A 18) – 

situația  materială bună a populației, nivelul sporit de educație și ponderea mare a rudelor în 

străinătate. 

Datele de mai jos susțin din plin ideea că atașamentul românilor pentru Uniunea Europeană 

are o configurație teritorială  care urmărește, în bună măsură transnaționalismul socio-cultural 

al regiunilor de dezvoltare. Tabloul nu vizează o ordonare a regiunilor de dezvoltare funcție 

de gradul lor de transnaționalism cât mai ales identificarea unor premise pentru cercetarea 

tipurilor de transnaționalism regional. Este probabil că prin detalierea analizelor va putea fi 

testată ipoteza unui transnaționalism  bazat pe circulația migratorie recentă în Moldova, un 

transnaționalism de cu legături sociale  favorizate de eterogenitatea etnic-religioasă în 

regiunile transilvănene și un altul de dezvoltare economică în București. 
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Transilv de 

Vest

Moldova de 

Nord

Transilv 

Centrala

Transilv de 

Nord Vest Oltenia Gurile Dunării Sud-Muntenia Bucuresti

Total 

tară

prieteni în străinătate

47 48 58 41 32 41 36 41 43
rude apropiate în străinătate

39 50 44 43 23 36 27 24 36
consumă regulat alimente tipice 

pentru o altă țară 28 6 22 16 11 13 15 24 16
vorbeste fluent o  altă limbă 

decât româna 19 18 53 35 11 18 21 33 26
prieteni în țară veniti din strain.

16 11 19 16 7 10 11 27 14
urmărește stiri, viata culturala 

din alte țări 8 15 37 26 21 18 16 25 20
a lucrat în străinătate

3 12 16 12 6 4 5 6 8
vacante regulat in strainatate

2 4 9 8 1 1 6 8 5
a locuit în strainatate (nu 

pt.lucru) 2 4 8 6 3 2 5 6 5
partenera cu altă cetățenie

2 3 3 7 2 2 4 5 4
cu atașament față de UE

66 58 48 48 44 41 33 31 46

Regiuni de dezvoltare

Sursa de date: Eurobarometrul special 73.3 cu date pentru 2010/1.Exemplu de lectură: 27% dintre bucureșteni au prieteni în țară care s-au 

mutat aici de peste hotare.

PROFILURILE DE TRANSNAȚIONALISM SOCIOCULTURAL  ALE  REGIUNILOR DE DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA, 2010/1 (%)

 

Partea întâia : (Ne)mulțumirea pe spații de criză și dezvoltare 

 

Calitatea subiectivă  vieții este măsurată , între altele, prin răspunsuri la întrebări simple de 

genul ”pe ansamblu, cât de mulțumit sunteți de viața dumneavoastră în general ? ” , cu 

variante de răspuns (foarte mulțumit(ă), destul de mulțumit(ă), nu prea mulțumit(ă), deloc 

mulțumit(ă), nu știu). Prin cumulare a răspunsurilor date de către toți cei intervievați la nivelul 

unei țări se obține o estimare a capitalului de mulțumire față de viață în cadrul unei societăți 

date, la un anume moment. Cu întrebări  mai rafinate se poate ajunge chiar la estimarea 

capitalului de fericire societal.  Capitalul de satisfacție este o aproximare a celui de fericire.  

Din perspectiva acestui mod de abordare, capitalul de satisfacție față de viață în România 

perioadei analizate a urmat  cursul așteptat: a crescut în perioada imediat următoare 

momentului aderării la Uniunea Europeană (Figura 1) . Efectul crizei globale s-a resimțit 

începând din 2009, cu un an mai târziu față de ceea ce s-a întâmplat la nivelul majorității 

societăților din UE. Măsurile de austeritate din primăvara anului 2010 au dus la atingerea unei 

cote minime de satisfacție față de viață sau, mai exact spus, a unui nivel maxim de 

nemulțumire (64%). 
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Figura 1.Ponderea persoanelor mulțumite de viața pe care o duc: România în cadrul Uniunii 

Europene, 2006-2011 

 

Evoluția stării de spirit a fost similară și în Bulgaria. În cinci dintre cei șase ani de referință 

nemulțumirea față de condițiile de viață personală a fost mai mare în Bulgaria decât în 

Romania. 

O Europa puternic stratificată pe capital de satisfacție 

 

Stratificarea Europei pe capital de satisfacție sau fericire este mai nuanțată decât o indică 

obișnuitele distincții în care pe primul loc apare Uniunea Europeană a celor 15 ,  pe locul al 

doilea NSM10 (țările care au aderat la Uniune în 2004). și cu nivel minim populația din 

Romania și Bulgaria (NSM2). Cel mai bine se trăiește în Europa Nordică (Suedia, Finlanda, 

Danemarca, Marea Britanie și Irlanda), urmată de regiunea Vestică (Germania, Austria, 

Olanda, Franța, Belgia, Luxemburg). Cel mai redus nivel de calitate a vieții subiective este în 

regiunea Estică (țările baltice, Romania și Bulgaria). Europa Sudică (Portugalia, Spania, 

Italia, Grecia, Malta, Cipru) se situa imediat după cea Vestică sub aspectul satisfacției față de 

viață a locuitorilor ei în 2006-2007, înaintea celei Central-Estice (Polonia, Republica Cehă, 

Ungaria, Slovacia si Slovenia). Criza economică globală schimbă ierarhia între aceste ultime 

două grupări. Europa Central-Estică trece pe locul trei , înaintea celei sudice, sub aspectul  

satisfacției față de viață (Figura 2). 
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2006/2 2007/1 2008/1 2009/1 2010/1 2010/2 2011/1

Estica 49 51 52 48 40 46 43

Central-Estica 72 74 72 72 75 74 74

Sudica 79 77 71 68 69 69 71

Vestica 84 86 83 85 85 87 88

Nordica 91 90 89 91 92 90 93
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Figura 2.Satisfacția față de viață pe macroregiuni socio-culturale ale Uniunii Europene 

Desigur, chiar și în interiorul macroregiunilor sunt diferențieri de nivel. În Sud, spre exemplu, 

Spania și Italia sunt caracterizate prin populații cu niveluri medii de satisfacție superioare 

celor din Grecia și Portugalia. Similar, în seria țărilor din regiunea Estică se detașează prin 

nivelul superior de satisfacție față de viață pentru cetățeanul mediu (Tabelul A 1). 

Românii ca și bulgarii și populația din țările baltice manifestă niveluri reduse de satisfacție 

față de viață. Este gruparea de minimă dezvoltare economică și socială din UE cu țări situate 

în totalitate la extremitatea estică a acestei formațiuni comunitare. Profilul opus revine țărilor 

nordice – Finlanda, Suedia, Danemarca , Marea Britanie și Irlanda – cu niveluri foarte ridicate 

de dezvoltare economică și socială (peste 90% persoane mulțumite de viață în majoritatea 

țărilor din grupă)  (Figura 3). 

Țările vestice ale UE au niveluri similare de dezvoltare economică în raport cu cele nordice 

dar cu niveluri ceva mai coborâte de capital de satisfacție (majoritar între 80%- 90%). 
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Figura 3. Satisfacția cu viața pe țări și nivelul PIB per capita din media UE, 2010 

Criza anilor 2008-2011 a adus o importantă restratificare în capitalul regional de satisfacție. 

Până în 2007 , inclusiv, țările sudice au avut o situație mai bună decât cele central-estice, din 

acest punct de vedere (Tabelul A 2). Începând cu 2008 calitatea subiectivă a vieții tinde să 

câștige superioritate în țările central-estice ( în special în Slovacia, Slovenia, Cehia și Polonia 

și mai puțin în Ungaria) comparativ cu țările sudice. Deși noua tendință nu se manifestă foarte 

puternic ea are caracter de continuitate. Cu excepția zonei de extremă estică din UE, declinul 

major de satisfacție față de viață s-a produs în 2008 comparativ cu 2007 și a fost de intensitate 

maximă în macroregiunea Sudică a UE. 

 

Valurile erodării capitalului de satisfacție față de viață 

Declinul stocurilor de satisfacție cu viața la nivel societate s-a produs, în cadrul UE în valuri. 

Primul val al crizei economice cu efecte la nivel de calitate subiectivă a vieții s-a înregistrat în 

sud, în Italia și Portugalia, in 2007- început de 2008 (Tabel 1). Valul II se manifestă foarte 

puternic tot în sud, în perioada 2008-început de 2009  în special în Grecia și secundar în 

Spania. Tot în 2008 apare o percepție pronunțată a crizei în Estul UE, în Letonia și Romania. 

Valul III de trăire a crizei la nivel social se manifestă  tot mai accentuat, în 2009 și început de 

2010 în Estul Uniunii, în Romania și  Lituania, cu o reluare a crizei social în Portugalia.  

Dintre cele 13 țări de maxim declin în calitatea percepută a vieții pentru perioada analizată, 

România se particularizează și prin caracterul puternic oscilant al stărilor de 

satisfacție/insatisfacție față de viață. După o perioadă de doi ani și jumătate de declin continuu 
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al satisfacției legate de viață (2008/1- 2010/1) urmează o revenire pozitivă bruscă în a doua 

parte a anului 2010. Este o redresare de 10 puncte procentuale în starea de satisfacție față de  

viață. Știm ca declinul de la începutul anului 2010 este dat , în esență, de anunțarea masurilor 

de austeritate referitoare la reducerea salariilor. Nu este clar de unde provine redresarea de 

stare de satisfacție din a doua parte a anului 2010. Vom încerca, prin restul investigărilor de 

date, să clarificăm acest aspect. Deocamdată este de notat că avem de a face cu o constatare 

corectă
6
, susținută și de analiza altor indicatori de evoluție a stărilor de spirit. În același 

interval din a doua jumătate a anului 2010 se înregistrează și  o sporire a optimismului 

personal și a celui financiar (Tabelul A 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Țările UE care au avut  perioade de declin accentuat  în starea de satisfacție în perioada 2007-2011 

2007/1 la 

2008/1

2008/1 la 

2009/1

2009/1 la 

2010/1

2010/1 la 

2010/2

2010/2 la 

2011/1

Grecia 67 -2 -22 -1 6 -3 46 -21
Portugalia 62 -10 -1 -7 1 3 48 -14
Italia 74 -10 6 1 0 3 74 0
Romania 53 0 -6 -11 10 -5 40 -13
Lituania 65 -5 -3 -7 6 0 56 -9
Letonia 62 1 -9 6 -2 2 59 -3
Spania 87 -2 -9 2 -2 1 77 -10
Malta 83 2 -3 -6 1 2 79 -4
Irlanda 90 -3 1 0 -5 5 88 -2
Cehia 82 0 -1 -4 4 -1 80 -2
RepCipru 87 2 -4 -3 0 -1 80 -7
Ungaria 51 -3 -4 7 0 0 51 0
Germania 86 -4 2 0 3 1 88 2

Reducerea (-) sau creșterea (+) ponderii celor 

satisfacuți de viata pe perioade

% 

satisfacuț

i 2007/1

% 

satisfacuți 

2011/1

Spor net de 

scor de 

satisfactie 

2007/1-2011/1

  

Sursa: Eurobarometru.  Exemplu de mod de citire a datelor: ponderea persoanelor satisfăcute de viață scade în 

                                                           
6
 Eșantioanele pentru Romania, pentru toate valurile de sondaj incluse în analiză, sunt pe deplin comparabile – 

conform verificărilor pe care le-am făcut – sub aspectul vârstei, genului, educației, mediului rezidențial și 

modului de ocupare. 
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Grecia, între primăvara anului 2007 (2007/1) și primăvara anului 2008 (2008/1) cu 22 puncte procentuale. Cele 13 

țari incluse în tabel au înregistrat cel puțin o perioadă de reducere a satisfacției față de viață de cel puțin 4 puncte 

procentuale. Prin umbrire am marcat reducerile maxime de nivel de satisfacție pentru anul de referință. Slovenia și 

Estonia sunt țări care au avut o reducere netă considerabilă a nivelului de satisfacție a populației în legătură cu 

viața de zi cu zi  (-8 puncte procentuale în primul caz și -7 în cel de-al doilea caz) dar acestea au rezultat din 

variații mai mici de -4 puncte, pe subperioade. Din acest motiv nu au fost incluse în tabel. 

 

Optimismul ca principal barometru al crizei 

 

Se pare că cel mai puternic șoc al crizei economice a fost nu în planul satisfacției față de viață 

ci al proiectelor , al optimismului. Curbele optimismului personal se restructurează puternic  

pe majoritatea criteriilor relevante social -  vechi și noi state membre ale Uniunii, 

macroregiuni socioculturale ale UE,  categorii ocupaționale etc. 

În perioada 2006-2008 România înregistra una dintre cele mai ridicate rate ale optimismului 

în UE. Peste 40% dintre români considerau, în perioada respectivă că peste un an vor trăi mai 

bine (Figura 4 ). Media corespunzătoare pe UE era mult mai coborâtă, sub 32-37%. Nu numai 

în  raport cu media europeană situația românească era mai bună ci în relație cu majoritatea 

mediilor  pe principalele regiuni socioculturale ale UE – Estică, Central-Estică, Sudică și 

Vestică . Numai în regiunea Nordică se mai înregistrau valori atât de ridicate ale optimismului 

(Tabelul A 2).  Începând din 2009, însă, până în prima jumătate a anului 2010, optimismul 

românesc suportă o cădere accelerată de nivel. Urmare a acestui declin, începând din 2010, 

stocul optimismului din România se află sub nivelul mediei europene.  

 

2006/2 2007/1 2008/1 2009/1 2010/1 2010/2 2011/1

Romania 40 43 44 28 16 22 20

NSM10 31 35 31 23 23 24 22

UE15 35 37 31 28 25 27 27

Bulgaria 22 22 23 18 21 23 19
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Figura 4. Optimism: ponderea persoanelor care cred că  ”următoarele 12 luni vor fi mai bune”  în 

plan personal 

Declinul optimismului ca reacție la criză este mult mai puternic decât cel al satisfacției față de 

viață :  

 Pentru cazul României (Tabelul A 2) , satisfacția față de viață s-a redus între 

primăvara anului 2009  și primăvara anului 2008 cu 6 puncte procentuale dar 

optimismul a avut o cădere de 16 puncte procentuale. 

 Pentru restul țărilor din macroregiunea estică a UE raporturile au fost similare in 

evoluția celor două fenomene deși cu amplitudini de variație mai mici. Pentru același 

interval de timp satisfacția a avut o scădere de  2 puncte procentuale iar optimismul 

de 9. 

 În țările din vechea Uniune Europeană a celor 15  (Tabel A2) dar și în noile state 

membre din macroregiunea Central-Estică percepția crizei s-a manifestat cu un an 

mai devreme, din 2008. În macroregiunea țărilor nordice, zona de maximă valoare 

pozitivă a stărilor de spirit asociate cu dezvoltarea, satisfacția față de viață a rămas 

practic neschimbată pentru perioada menționată (2008 față de 2007). Numai 

optimsmul a avut un ușor declin de  șase puncte procentuale. În Vest, pentru aceeași 

perioadă, satisfacția și optimismul se reduc cu trei procente. Sudul Europei, mai slab 

dezvoltat decât vestul și nordul  cunoaște variații considerabile, de  șase puncte 

pentru satisfacție și de 11 pentru optimism. 

Discuția pe această temă merită să fie detaliată pentru că optimismul este, la rândul său, 

fundament pentru proiecte de viață, comportamente de consum, decizii de mobilitate socială 

sau rezidențială. Ce vor face oamenii unei comunități, regiuni sau țări în viitor depinde 

fundamental de nivelul acestui indicator de stare de spirit. 

Pornind de la această premisă sunt de menționat  , în primul rând, raporturile dintre satisfacție 

și optimism și, în al doilea rând, particularitățile variației regionale în interiorul României 

pentru optimism și satisfacție față de viață. 

Achitarea facturilor ca sursă de  stare de spirit  

 

Experiențele de viață ale oamenilor nu sunt segmentate, cu zona de optimism/ pesimism sau 

satisfacție/insatisfacție. Trăirile sunt cumulative, simultane.  Am putea rezuma combinațiile 
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dintre satisfacție și optimism în cadrul unei clasificări sau tipologii în care pot fi distinse cinci 

tipuri de atitudini legate de prezent și viitor: 

E bine și va fi la fel în viitor Continuu mulțumit  

E bine și va fi și mai bine Mulțumit optimist 

E rău și va fi la fel sau mai rău Continuu nemulțumit 

E bine acum dar va fi rău Mulțumit pesimist 

E rău dar va fi mai bine Nemulțumit optimist   

(Optimism dinamic) 

 

Din perspectiva acestor criterii, stările de spirit din România asociate dezvoltării contrastează 

puternic față de cele din vechile state membre ale UE dar și în raport cu situația medie din 

restul noilor state membre ale Uniunii (Figura 5). Nemulțumirea de durată a fost și rămâne 

starea de spirit dominantă în România. Mai exact, a fost și sporește în pondere socială în 

contextul dificultăților economice ale perioadei. Intrarea în Uniunea Europeană a coincis cu o 

ușoară reducere a acestei categorii de nemulțumiți, de la 38% în 2006 la 34-35% în 2007 și 

2008. Începând cu 2009 , însă, tendința este abandonată și se produce o inversare de sens cu 

spor accelerat al nemulțumiților de lungă durată, cu 8 procente în 2009 față de 2008 și cu 14 

procente în anul următor (2010 față de 2009). După ce atinge ponderea maximă, 

nemulțumirea de continuitate în România cunoaște o reducere de la  56 la 46% în cea de-a 

doua față de prima parte a anului 2010. Nu este trend ci oscilație pentru că în prima jumătate a 

anului 2011 se revine la peste 50 persoane care aparțin acestei categorii de nemulțumiți. 

În Vechea Uniune Europeană dominantă a fost și a rămas categoria mulțumiților de lungă 

durată cei care sunt satisfăcuți de prezent și încrezători în viitor. Criza economică nu a 

diminuat ponderea acestui segment de populați ci a consolidat-o. De la aproximativ 45% 

înainte de criză ajunge , începând din 2009 la valori foarte apropiate de 50%. Trendul este 

similar în Noile State Membre ale Uniunii, exceptând România, de creștere a ponderii lor de 

la aproximativ  35 %  în 2006-2008 la  aproximativ 40% în 2009-2011. 

Există, după cum am menționat deja, trei categorii de mulțumiți în raport cu propria viață – 

cei care văd viitorul la fel de bun , mai bun, sau mai prost. Grupul cel mai afectat ca pondere 

de criză pare să fie cel al mulțumiților optimiști. În perioadele de accentuare a crizei 

economice ei sunt cei mai mult afectați negativ. În România ponderea lor se reduce cu 14 

puncte procentuale între primăvara anului  2009  (2009/1) față de primăvara din 2008 

(2008/1).



24 
 

 

 

13 11 12 10 8 9 8 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3

4
2 2 6 9 7 7

6 6 8 9 9 9 10 7 5 9 8 11 9 8

38

35 34

42

56

46
51

27 25
27 28 26 26 26

11 11

15 14
15

14 13

29
33 34

20

9

14
13

26 30 26
20

20
20 18

32 34
28

24
23 24 25

16 18 17
22

18
25

21

36 34 35
40 42 40 41

46 45 44
50 48 50 51

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
20

06
/2

20
07

/1

20
08

/1

20
09

/1

20
10

/1

20
10

/2

20
11

/1

20
06

/2

20
07

/1

20
08

/1

20
09

/1

20
10

/1

20
10

/2

20
11

/1

20
06

/2

20
07

/1

20
08

/1

20
09

/1

20
10

/1

20
10

/2

20
11

/1

ROMANIA NOILE STATE MEMBRE UE (fara Romania) VECHILE STATE MEMBRE ALE UE

multumit de 
continuitate

nemultumit de 
continuitate

multumit
optimist

multumit
pesimist

optimism
dinamic

 

Figura 5. Starea de spirit funcție de raportul între satisfacție și optimism 

mulțumit de continuitate – ”e bine și va fi la fel în viitor”; mulțumit optimist – ” e bine și va fi și mai bine”: nemulțumit de continuitate –  ”e rău ți va fi la fel sau mai rău”; 

mulțumit pesimist – ”e bine dar va fi mai rău”: optimism dinamic – ” e rău dar va fi mai bine”. 
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La maximul de criză din 2010/1 categoria respectivă se îngustează și mai mult  atingând un minim 

istoric pentru România de sub 10%. 

Desigur, în structurarea tipurilor de satisfacție-optimism sau, în termeni negativi de 

insatisfacție-pesimism, sunt angrenați o mulțime de factori care țin de nivelul de dezvoltare 

economică a societății, eficiența instituțională a modului de organizare socială, profiluri 

culturale regionale și locale etc. Modul în care este trăită criza economică la un nivel de 

maximă concretitudine – dificultăți în achitarea facturilor lunare ale gospodăriei – pare să fie 

însă un puternic factor de condiționare a  stării de spirit definită prin combinația celor patru 

stări posibile de raportare la prezent și la viitor – satisfacției insatisfacție – optimism – 

pesimism (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Ponderea persoanelor care declară că în ultimul an de zile  au avut dificultăți în plata facturilor lunare, pe 

tipuri de satisfacție-optimism și macroregiuni ale UE. 2011/1 

nemulțumit 

optimist

continuu 

nemultumit 

multumit 

pesimist

multumit 

optimist

continuu 

multumit Total

Estică  fara Romania 40 43 24 9 14 28

Estică-  Romania 25 28 3 6 5 18

Sudica 32 30 17 9 7 15

Central-Estică 27 22 8 5 4 10

Vestică 31 21 5 10 4 8

Nordică 39 26 9 7 5 8

Total UE 32 27 10 8 5 11

Tip de satiasfacție-optimism

Macroregiune

Exemplu de mod de citire a datelor din tabel: din totalul romanilor care în anul 2011 se încadrau în categoria nemulțumiților 

de continuitate (este rău si va fi la fel sau chiar mai rău în viitor), 28 % declarau că au avut dificultăți la modul frecvent în 

plata facturilor pentru întreținerea gospodăriei proprii. 

Dificultățile în achitarea facturilor lunare se manifestă într-o stratificare clară la nivel macro-

regional european. Șocul maxim era înregistrat, la nivelul primei jumătăți a anului 2011 în 

țările din extremitatea estică a UE, mai ales în Bulgaria și țările baltice cu 28% dintre 

intervievați care menționează apariția frecventa a problemelor în plata facturilor lunare.  

Urmează  cu 18% România. Dacă mai era vreun dubiu în legătură cu locul optim în plasare 

acesteia în clasificarea regională  acum acesta se reduce considerabil. Populația din țările 

central-estice acuză dificultăți de natura celor menționate numai în proporție de 10%, la 

distanță mare față de România și restul țărilor de extremitate estică din UE. Desigur, prin 

nivelul economic de dezvoltare România se încadrează în categoria țărilor de extremitate 

estică din UE.  Comportamentul economic al românilor în timp de criză, însă, pare să fie mai 

apropiat de cel al populației din țările sudice (Grecia, Portugalia, Italia, Spania). La nivelul 
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acestora se înregistrează o pondere de 15%  a celor care au dificultăți în plata facturilor 

lunare. 

Imaginea cea mai fină a localizării regionale a României din perspectiva tipurilor specifice de 

satisfacție optimism este data în Tabel 3. Împreună cu Lituania, Bulgaria și Ungaria, România 

se încadrează în clasa țărilor care sunt caracterizate prin asocieri semnificative cu tipurile de 

nemulțumiți de durată și de  nemulțumiți optimiști (ceea ce am numit optimism dinamic). Este 

o grupare dominată de țări din extremitate estică a UE la care se adaugă Ungaria. Similaritatea 

de profil des tare de spirit pentru cele patru țări nu este conjuncturală, specifică numai valului 

de sondaj 2011/1. O regăsim ca atare și în  trei valuri de sondaj anterioare ale 

Eurobarometrului 2009/1, 2010/1 si 2010/2. Ponderea dominantă în populația țărilor 

respective revine celor nemulțumiți și pesimiști. Optimismul dinamic are o proporție mult mai 

mică dar semnificativ mai mare decât în alte țări din UE. Țări estice sau sudice relativ sărace 

au aparținut grupei respective anterior: Letonia  2010/2, Portugalia în 2010/1 și Grecia în  

2009/1. 

 

Tabel 3. Gruparea țărilor din UE funcție de grupările specifice de satisfacție-optimism pe care le conțin, 2011/1 

  

OPTIMISM 

DINAMIC 

 
”e rău dar va fi 

bine” 

MULTUMIT 

PESIMIST 

 
 ”e bine dar va 

fi rău” 

CONTINUU 

NEMULTUMIT 

 
”e rău și va fi la fel 

sau mai rău” 

MULTUMIT 

OPTIMIST 

 
”e bine și va fi 

și mai bine” 

CONTINUU 

MULTUMIT 

 
”e bine și va fi la 

fel” 

OPTIMISM 
DINAMIC 

Spania 

  

Ungaria   

Bulgaria   

Romania 

Lituania 

Franța   

MULTUMIT 

PESIMIST 

    

Italia    

Portugalia   

Grecia 

Polonia   

Marea 

Britanie 

Cehia 

NEMULTUMIT 
DE 

CONTINUITATE     

Slovacia  

Letonia 

    

MULTUMIT 
OPTIMIST 

    

  Belgia  

Suedia 

Olanda 

Finlanda  

Danemarca 

MULTUMIT DE 

CONTINUITATE 

    

    Germania  

Austria  

Irlanda 

Estonia, Luxemburg, Malta, Slovenia si Cehia nu aveau, pentru 2011/1 un profil specific de  satisfacție-

optimism.  Tabelul este construit pornind de la un alt tabel care a intersectat țara de sondaj cu  tipul de 

satisfacție-optimism. Pentru fiecare celula a tabelului de 27 țări *5 tipuri de stare subiectivă au fost 

calculate reziduurile standardizate ajustate.  În urma acestei operații au rezultat celulele de asociere statistic 

semnificativa pentru nivelul de încredere de 95%.  Țările care au profil semnificativ identic au fost incluse, 

în final, in aceeași categorie sau  celula din tabelul acesta. 
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Sudul continentului este dominat de un model cultural în care se disting ca fiind semnificative 

tipurile mulțumit-pesimist și   nemulțumit de continuitate. Tipică este Grecia cu jumătate 

dintre cei intervievați în categoria nemulțumiților de lungă durată și 14% mulțumiți pesimiști 

la nivelul valului de sondaj 2011/1 .Polonia din zona Central-Estică a Europei se află mai 

aproape de acest model sudic. Mulțumirea de continuitate este specifică Germaniei, Austriei 

și Irlandei. Tipică este Germania în cadrul grupei respective, cu 64% persoane în categoria 

celor mulțumiți de lungă durată. Combinația între  mulțumirea de continuitate și tipul 

mulțumit-optimist este caracteristică pentru două dintre țările nordice – Finlanda și 

Danemarca – plus, din nordul continental al Europei – Olanda. 

Ce anume favorizează fiecare dintre tipurile de stare de spirit anterior discutate? Am încercat 

să răspundem la această întrebare considerând simultan influența mai multor factori la nivel 

de țară, macroregiune și persoană, sub aspect economic, social și cultural (Tabelul A 13). 

Tipul dominant pentru România  (51% în 2011/1) dar și pentru restul țărilor din extremitatea 

estică (44%, pentru același val de sondaj)  a UE este cel al nemulțumirii de durată. Pe 

ansamblu Uniune Europeană, probabilitatea de încadrare în această categorie este mai mare 

pentru bărbații trecuți de 30 de ani din țările relativ sărace (cu valori relativ reduse de PIB per 

capita) și cu nivel redus al resurselor de capital material (șomeri, nivel redus al bunurilor 

materiale în posesie și dificultăți majore în plata facturilor lunare și uman (fără studii 

superioare, nu lucrează ca specialiști sau manageri).  Dincolo de toate aceste determinări 

”tari” care țin de mediul economic de viață, la nivel național și familial și de resursele de 

educație starea de spirit de nemulțumire continuă în legătură cu propria viață pare să mai aibă 

și o determinare cultural-spațială. Nu avem argumente de detaliu în sprijinul acestei afirmații 

(ipoteze) . Temeiul ei rezidă însă în constatarea că chiar atunci când prin procedee statistice 

adecvate (Tabelul A 13) eliminăm efectul factorilor menționați se menține un efect specific de 

localizare: România continuă să apară ca spațiu care mărește probabilitatea de apartenență la 

tipul social respectiv iar macroregiunea nordică a continentului spațiu care reduce o astfel de 

probabilitate. Este, oare, acesta  un temei de a vorbi de o cultură a nemulțumirii în Romania și 

de una a satisfacției pentru zonele nordice?  Cu datele disponibile ipoteza nu poate fi încă 

respinsă. 

Al doilea tip de stare de spirit în populația României este cel al satisfacției de continuitate (la 

nivelul anului 2011), cu o pondere de 21%. Deși nu este specific țării merită să fie investigat 
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suplimentar pentru că are totuși o pondere importantă. În plus, modelul de stare de spirit spre 

care se tinde în UE este cel cu pondere dominantă a persoanelor care se raportează  pozitiv și 

la prezent și la viitor. Cine sunt, la nivel național-românesc dar și în alte spații regionale, cei 

care se înscriu în această categorie?  

Există o singură condiționare
7
 – în limita datelor de analiză de care am dispus – care se 

impune în determinarea acestui tip de stare de spirit atât pentru România cât și la nivel de 

NSM11 și UE15. Este vorba de  situație materială bună care să prevină apariția unor probleme 

în achitarea facturilor lunare. Pentru persoanele din Vechea Uniune Europeană probabilitatea 

sporită de apartenență la categoria celor care se raportează pozitiv și la prezent și la viitor este 

caracteristică femeilor de peste 30 de ani cu situație materială bună care nu sunt șomere , 

necalificate sau numai cu studii primare. În plus, locuirea într-o țară cu nivel ridicat al PIBului 

acționează în același sens . Pentru România condiționările de favorizare a apartenenței la tipul 

respectiv de stare de spirit  sunt mult mai sărace – femei sub 60 de ani care aparțin straturilor 

sociale superioare și nu au probleme cu asigurarea achitării taxelor lunare.  Ponderea redusă a 

unei clase de mijloc pare să fie principala condiționare de defavorizare a prezenței unui număr 

sporit de persoane care să fie mulțumite de prezent și, în același timp optimiste în România. În 

noile state membre ale UE, inclusiv în România, capacitatea de a asigura plata taxelor lunare 

contează mult mai mult decât în UE15 în asigurarea unei probabilități sporite de satisfacție si 

optimism. 

 

Satisfacție , optimism  și dezvoltare în România regională 

 

In interiorul României variațiile stărilor de spirit la nivel regional și în timp sunt de o 

complexitate deosebită. Datele din Eurobarometru permit reconstituirea diferențierilor spațiale 

numai la nivel de regiune de dezvoltare. Acestea sunt însă, majoritar, mai omogene din punct 

de vedere economic și cultural decât regiunile istorice, ceea ce constituie o premisă favorabilă 

pentru a ajunge la o descifrare coerentă a regularităților  manifeste în dinamica teritorială a 

opiniei publice românești în ultimii cinci ani de zile.  Singura regiune de dezvoltare aparent 

eterogenă este Sud-Est formată din două județe moldovenești (Vrancea și Galați), două județe 
                                                           
7
 Constatările  înscrise în acest paragraf au rezultat din aplicarea unui model de regresie logistică separat pentru 

Romania, NSM11 și UE15. Variabila dependentă este apartenența la tipul satisfacției de continuitate. Predictorii 

se referă la gen, vîrstă, stare maritală, educație, ocupație, mediu rezidențial, stare materială, încredere în UE și în 

guvernul național. În plus, în modelele macroregionale a fost inclus si PIB percapita. Rulare in STATA, erori 

standard robuste. Datele rezultate din calcul nu mai sunt prezentate în text sau în anexă pentru a evita 

supraîncărcarea cu cifre. 
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din Muntenia (Buzău și Brăila) și cele două județe dobrogene (Constanța și Tulcea). Există 

însă  suficientă evidență empirică pentru a susține că acestea au suficiente elemente culturale 

comune dat fiind plasarea lor  preponderent  în zona Gurilor Dunării. 

Așa cum la nivel continental au fost constatate relații semnificative între dezvoltarea social-

economică și starea opinie publice este de așteptat ca și variațiile de dezvoltare regională din 

interiorul României să se reflecte asupra caracteristicilor de opinie publică, asupra aspectelor 

de structură și dinamică ale acestora. Este motivul pentru care vor fi făcute câteva precizări 

asupra profilului de dezvoltare socială și economică la nivelul regiunilor de dezvoltare înainte 

de a trece la descrierea schimbărilor în opinia publică pe regiuni. 

Imagine publică de maximă consistență este cea economică prin care se specifică faptul că 

regiunile intracarpatice  sunt mai dezvoltate decât cele extracarpatice. Afirmația vizează atât 

regionalizările recente de  dezvoltare cât și pe cele de tip istorice. Cu argumente PIB pe 

locuitor raportat la media pe  UE imaginea se susține ( 

Tabel 5). Diferențele nu sunt însă foarte puternice în plan economic între marile blocuri 

teritorial-istorice. În 2008, PIBul pe locuitor raportat la media din UE era cu numai doua 

puncte procentuale mai mare în Transilvania de nord-vest comparativ cu  valorile din Sud-

Muntenia și din regiunea Gurilor Dunării
8
. În momentul în care trecem, însă de la abordarea 

economică la cea socială a dezvoltării, decalajul dintre regiunile transilvănene și cele din 

Vechiul Regat se accentuează. Diferențele sociale , legate de stocul de educație speranța de 

viață și parametrii de consum,  sunt sensibil mai puternice decât o indică simpla înregistrare 

economică. 

Transilvania urbană înregistrează cel mai ridicat nivel de satisfacție față de viață și optimism, 

în concordanță cu nivelul sporit de dezvoltare socială estimat prin date obiective  (Tabel 4). 

Bucureștiul (împreună cu Ilfovul) deși are un nivel de dezvoltare socială superior 

Transilvaniei urbane înregistrează totuși un indice de satisfacție cu viața  de nivel inferior în 

raport cu regiunea respectivă (41% față de  54%). Nu este clar de unde provine această 

inversare de ierarhie în termeni de calitate subiectivă a vieții față de cea obiectivă. Este posibil 

ca situația să apară datorită unui nivel sporit al așteptărilor față de viață la București 

comparativ cu situația din orașele transilvane. La nivel egal de asigurare a condițiilor de viață 

nivelul de satisfacție va fi mai mic acolo unde așteptările sunt mai ridicate.  In planul 

                                                           
8
 În analiză folosim denumirile regiunilor de dezvoltare pe care le-am derivat din semnificația lor istorică nu pe 

cele oficiale dat fiind faptul că prezentul text este unul de analiză sociologică nu de raportare instituțională. 
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optimismului financiar și al celui general  (speranța că peste un an viața va fi mai bună în 

registru personal) însă ierarhia de dezvoltare obiectivă este respectată: Bucureștiul are cele 

mai ridicate valori de optimism, urmat fiind de Transilvania urbană. În genere, indicatorii de 

optimism urmează ierarhia celor de dezvoltare socială regională în mult mai mare măsură 

decât cei de satisfacție față de viață. 

Tabel 4. Dezvoltare socială , satisfacție cu viața și optimism pe grupări de regiuni istorice și medii rezidențiale 

dezvoltare 

socială 

2008*

% mulțumiți de 

viață 2011/1

% optimiști 

2011/1

% optimism 

financiar 2011/1

% cu dificultati în 

plata facturilor 

lunare 2011/1

Rural Vechiu Regat 48 40 17 18 21

Transilvania 54 37 18 18 15

Urban Vechiu Regat 83 39 13 12 14

Transilvania 88 54 29 24 13

Buc._Ilfov 100 41 38 36 24  

Sursa datelor: pentru opinii Eurobarometru 75. Dezvoltarea sociala este estimată pornind de la  indicele 

dezvoltării sociale  (IDSL 2008  http://sites.google.com/site/dumitrusandu/IDSL2008.sav?attredirects=0) 

Dificultățile în  plata facturilor lunare variază invers proporțional cu nivelul de dezvoltare 

socială a regiunii. Satele din Vechiul Regat au nivelul cel mai redus de dezvoltare, în 

contextul comparației din  Tabelul  4, și, simultan o populație cu cele mai mari dificultăți în 

plata facturilor lunare. 

Relațiile între  starea de spirit a populației și structurile de dezvoltare asociate cu cele istorice 

se mențin chiar și atunci când regionalizarea merge mai în detaliu, la nivel de regiune de 

dezvoltare ( 

Tabel 5). Nivelului minim de dezvoltare economică dar și socială din Moldova de Nord îi 

corespunde cea mai  accentuată nemulțumire în legătură cu viața și condițiile ei, optimism 

foarte scăzut și, în plan situațional pondere foarte mare a persoanelor care au frecvent 

probleme în achitarea facturilor lunare. 

La polul opus se află Transilvania de Vest  cu nivel ridicat de dezvoltare economică și socială, 

cu optimism peste media națională și cu pondere redusă a celor care au dificultăți mari în 

plata facturilor lunare. Bucureștiul, ca mai dezvoltată regiune a țării înregistrează 

corespunzător și o rată foarte ridicată de optimism (38%, față de media națională de 19% în 

primăvara anului 2011). Ponderea persoanelor care au dificultăți în plata facturilor lunare la 

București este, însă , mult peste media națională (24% față de 18%). Constatarea ar putea fi 
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interpretată prin referirea la costul ridicat al vieții în orașul capitală și prin inegalitățile sociale 

puternice . Satisfacția față de viață a bucureștenilor este la nivelul mediu național.  

 

Tabel 5. Dezvoltare , satisfacție față de viață și optimism pe regiuni de dezvoltare în Romania 

PIB/LOC  , % 

din medie UE, 

2008

Indicele dezvoltarii 

sociale locale IDSL 

(medie 2008)

%satisfacție față 

de viață 2011/1

% optimism 

2011/1

% dificult. în plata 

facturilor lunare 

2011/1
Nord-Est (Moldova de Nord) 29 63 30 14 31

Sud-Vest Oltenia 36 64 42 24 7

Sud-Est (Gurile Dunării) 39 67 47 14 14

Sud - Muntenia 39 64 42 15 20
Nord-Vest (Transilvania de Nord-

Vest) 41 72 51 24 7

Centru (Transilvania Centrală) 45 76 31 17 28

Vest (Transilvania de Vest) 51 74 41 22 7

Bucuresti - Ilfov 113 100 41 38 24

Total tara 47 71 40 20 18

 
Surse de date: PIB/loc. ca % din media UE -  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tgs00006. Datele pentru 

satisfacție si optimism – Eurobarometru. Prin umbrire sunt marcate situațiile de maxim pozitiv iar prin chenar Negru cele de 

maxim negative. 

 

O situație particulară are Transilvania de Nord-Vest care înregistrează un nivel de dezvoltare 

socială apropiat de cel mediu național dar  cu indicatori foarte buni pentru calitatea subiectivă 

a vieții și pentru rezistența la criză (pondere redusă de persoane care au dificultăți în plata 

facturilor lunare). Nivelul  mediu de satisfacție față de viață este maxim aici, de 51%. 

Constatarea  este de reținut ca argument pentru explorări ulterioare, în cursul acestui studiu 

sau în afara lui, pentru a face inteligibilă situația. Ar putea fi vorba, probabil, de condiționări 

suplimentare de mai bună organizare a serviciilor publice, de avantaje ale circulației externe 

de bunuri și persoane etc. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tgs00006
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Figura 6. Ratele de optimism și satisfacție pe regiuni de dezvoltare 2011/1  

cu marcarea nivelului de dezvoltare socială a județelor (2008) 

Valorile pentru cartografiere sunt  medii ale indicelui dezvoltării sociale locale – IDSL – la nivel de județ pentru 2008. 

Populația localității a fost folosită ca pondere pentru calcularea mediei. Pentru detalii vezi     D. Sandu. 2011.Dezvoltarea 

regionala in Romania. Granițe socioculturale in mișcare. 

 

Surprinzătoare este situația  Transilvaniei Centrale care are un nivel foarte ridicat de 

dezvoltare socială, rangul doi după București, o dezvoltare economică ușor sub media 

națională dar o calitate subiectivă a vieții semnificativ sub media națională. 

 

 

               Figura 7. Ponderea tipurilor de satisfacție-optimism pe regiuni de dezvoltare, 2011/1 (%) 

 

Diferențierea regională ca mai puternică în interiorul țării se constată  pe tipologia stărilor de 

satisfacție-optimism (Figura 7). Nemulțumirea de continuitate, cea mai răspândită stare de 

spirit din România  anilor 2008-2011 , se manifestă în 2011 mai ales în Moldova de Nord și în 

Transilvania Centrală. Faptul este departe de a fi accidental, rezultat de fluctuație anuală a 

condițiilor de viață . Pentru mai multe valuri de sondaj succesive se observă același fenomen 

(Tabel 6).  Ușor de explicat constatarea pentru Moldova de Nord, zona tradițională de sărăcie. 

Nu la fel de clar stau lucrurile în cea ce privește Transilvania Centrală.  Pentru această ultimă 

regiune se înregistra cea mai ridicată valoare a indicelui de dezvoltare socială (Tabel 5). De 

unde provine, atunci, ancorarea puternică a stării de insatisfacție și pesimism la nivelul 

regiunii respective? Pare să fie vorba de o regiune cu puternic grad de diferențiere socială 

verticală din moment ce tot aici înregistrăm și ponderi semnificative ridicate ale celor  care se 
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declară a fi mulțumiți de viața pe care o duc dar și cu așteptări pozitive de continuitate, pentru 

viitor.   

Tabel 6.Tipuri de satisfacție-optimism specifice  regiunilor de dezvoltare, 2008-2011 

Moldova 

de Nord

Gurile 

Dunarii

Sud-

Muntenia Oltenia

Transilvan

ia de Vest

Transilvan

ia de Nord 

Vest

Transilvan

ia 

Centrala Bucuresti Total

nemultumit optimist  (NO) 2008 /1 2009 /1 

2010 /2

2009 /1 

2010 /1 

2011 /1

multumit pesimist (MP) 2011 /1 2010 /1 2008 /1 2008 /1

continuu nemultumit (CN) 2008/1  

2009/1   

2010/1  

2010/2 

2011/1

2008 /1 

2009 /1

2008 /1  

2009 /1 

2011 /1

multumit optimist  (MO) 2008 /1 2010 /1 2008 /1 

2009 /1 

2010 /1 

2010 /2

2008 /1 

2009 /1 

2010 /1 

2011 /1

continuu multumit  (CM) 2010 /2 

2011 /1

2010 /1  

2010/ 2

Regiune de dezvoltare

Tip de satiasfacție-

optimism

Sursa de date : EB. În celule sunt trecute codurile pentru valurile de sondaj la nivelul cărora au fost 

înregistrate asocieri semnificative între tipul de  satisfacție-optimism și regiunea de dezvoltare. Pentru 

fiecare dintre valurile de sondaj 2008/1, 20o9/1, 2010/1, 2010/2, 2011/1 au fost construite tabele de 

contingență care au intersectat tipul de stare de spirit cu regiunea de dezvoltare. În cadrul acestor 

tabele au fost calculate și interpretate reziduurile standardizate ajustate. Cea mai mare stabilitate de 

apariție a tipului  continuu nemulțumit (”este rău și va fi la fel sau mai rău în viitor”) apare la nivelul 

Moldovei de Nord (regiunea de dezvoltare Nord-Est), în Transilvania centrală și în Sud-Muntenia.  

 

Dacă vom calcula  diferența  dintre cei continuu nemulțumiți și cei continuu mulțumiți vom 

constata că, pentru 2011/1 , spre exemplu, acesta are valori maxime în Transilvania Centrală 

(65%-16%=49%). În nicio regiune de dezvoltare nu a mai fost notat un astfel de decalaj. 

Situația este foarte favorabilă pentru generarea unui  nivel ridicat de frustrare relativă . Deși 

calitatea vieții sociale în localitățile Transilvaniei Centrale este mult peste media pe țară, în 

condiții de inegalitate și frustrare  socială accentuată este firească manifestarea unei puternice 

stări de insatisfacție-pesimism. Inegalitățile sociale materiale par, conform datelor din 

Eurobarometrul 75, să fie  maxime în Moldova de Nord, Transilvania Centrală și Sud-

Muntenia. Acestea sunt și regiunile pentru care coeficientul de variație a indicelui bunurilor 

materiale în gospodărie, măsură a inegalităților sociale este maxim.  Constatarea vine să 

susțină ipoteza anterioară a  nivelului ridicat de frustrare socială în spațiile respective. 
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O analiză mai detaliată
9
 lămurește lucrurile, în bună măsură. Nemulțumirea de continuitate la 

nivelul României este specifică mai ales maturilor și vârstnicilor din  straturile  sociale aflate 

sub nivelul mediu și care au probleme materiale asociate cu dificultăți în plata facturilor 

lunare. Teritorial aceste persoane se regăsesc în aproape toate regiunile țării (mai puțin în 

Transilvania de Nord-Vest). Prin contrast, mulțumiți-optimiști sunt mai ales tineri  din 

straturile superioare (”de sus”) ale societății. Optimismul dinamic ca nemulțumire față de 

prezent dar orientare pozitivă în legătură cu viitorul  are și el o  puternică dependență de 

dificultățile materiale cotidiene dar în rest pare să fie nesemnificativ influențat de categoria de 

vârstă sau de strat social. Determinări culturale  și psihologice care nu pot fi captate prin 

datele disponibile în Eurobarometru au desigur un rol important în adoptarea acestei orientări 

de stare de spirit. Rezultatele analizei de detaliu indică totuși o probabilitate redusă de 

apartenență la această categorie pentru persoanele care locuiesc în Muntenia. 

 

Partea a II-a : Instituții , probleme social-economice și identități 
 

Încrederea în UE  -  fenomen de evaluare, stratificare  și compensare  

 

Românii cred foarte mult în Uniunea Europeană . Ca și slovenii, slovacii și estonienii în Estul 

Europei și belgienii în zona Vestică. Nu este vorba de o încredere de conjunctură ci de una de 

durată. Fenomenul s-a manifestat și înainte de aderarea la Uniune și după, și înainte și după 

criză. Numai în 2010, an de maximă austeritate, populația  României pierde masiv din 

încrederea în UE , aproximativ 10 puncte procentuale ( 

Figura 8). Cu 2011, credința că UE este ”salvarea” se reinstalează și țara reintră în plutonul 

celor cu populații  care manifestă maximă încredere în Uniune. 

De unde vine această loialitate a românilor față de UE, comparabilă numai cu cea manifestată 

față de biserică? La prima vedere, dacă urmărești evoluția loialității respective comparativ cu 

cea a încrederii în guvern ( 

Figura 8) ai putea considera că este vorba de un gen de fenomen compensatoriu – încrederea 

în UE apare ca o compensare la neîncrederea în guvern. În ultimii șase ani de zile decalajul 

dintre cele două curbe de încredere a crescut de la 40 de puncte procentuale în 2006 la  

                                                           
9
  Este vorba de  regresie  multinomială  (cu detalii tehnice neincluse în material) în care variabila dependentă 

este tipul de satisfacție-optimism pentru cazul eșantionul pe România din Eurobarometru.. 
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aproape 50 puncte la începutul anului 2011, pentru Romania. Tendința este clar contrastantă 

cu ce se întâmplă în restul UE unde  cele două curbe d e încredere au valori din ce în ce mai 

apropiate. La începutul anului 2011 62% dintre români declarau că au încredere în UE și 

numai 13% în guvernul național. 

 În fapt, curentele de opinie care restructurează câmpul încrederii în guvern și în Uniunea 

Europeană sunt de o configurație mai complexă. Ceea ce este predominant pe ansamblul UE 

se referă la creșterea accelerată a ponderii clor care nu mai au încredere nici în UE nici în 

guvernul național (Tabel 7). Segmentul respectiv are cea mai pronunțată creștere în statele 

sudice ale Uniunii, cu peste 20 procente în ultimii patru ani de zile. Urmează, ca intensitate de 

manifestare a tendinței zona țărilor Central-Estice cu o creștere de 14 procente.  

Tabel 7. Ponderea persoanelor care declară că au încredere în Guvern și/sau Uniunea 

Europeană, 2007/1 și 2011/1 

nestruct

urata 

(”nu 

știe”)

pro-

guvern 

(dar fără 

încredere 

în UE)

neincredere 

generalizata 

(nici în 

guvern , nici 

în UE)

pro-

europeana 

(numai în 

UE)

european-

nationala (în 

guvern și în 

UE)
Total

2007/1 19 1 18 45 17 100

2011/1 13 1 27 48 12 100

2007/1 24 2 20 34 20 100

2011/1 20 2 26 30 23 100

2007/1 14 2 20 43 20 100

2011/1 14 3 34 26 24 100

2007/1 15 4 22 20 38 100

2011/1 17 3 41 20 18 100

2007/1 11 6 29 14 40 100

2011/1 12 11 39 14 25 100

2007/1 16 8 35 11 30 100

2011/1 13 13 44 8 22 100

Vestic

Nordic

Orientare institutionala prin încredere (%)

Estic 

Romania

Estic fara 

Romania

Central-

Estic

Sudic

M
a
c
ro

re
g
iu

n
e
 

s
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 a
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  Sursa de date: Eurobarometru. Exemplu de lectură a datelor: 12% dintre românii intervievați în 

primăvara anului 2011 declarau că au încredere și în guvernul țării și în Uniunea Europeană, cu cinci  

puncte procentuale mai puțin decât în primăvara anului 2007. 

 

 

Dincolo de acest proces global sunt ușor de identificat tendințe regionale specifice: 

 Cea mai mare pierdere de încredere cumulată, în guvern și în UE se observă în țările 

sudice și în cele vestice, cu 20 și, respectiv 15 puncte procentuale în 2011 față de 
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2007. Corespunzător, neîncrederea cumulativă în guvern și în UE crește cele mai mult 

în țările sudice, cu aproape 20 procente. 

 Po-europenismul ca încredere exclusivă în Uniunea Europeană are cel mai pronunțat 

declin în țările Central-Estice (Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia și Slovenia) cu 17 

puncte procentuale. 

 În România este cu manifestare specifică procesul de accentuare a europenismului. 

Deși creșterea  este de numai trei procente, schimbarea este de remarcat mai ales prin 

faptul că mai apare numai în cazul câtorva țări  (Belgia cu 11%, Olanda cu 5%, 

Portugalia cu 3%  și Cipru cu 8% ). 

 Cel mai mare câștig de încredere exclusiv în propriul guvern este în cazul țărilor 

nordice. 

 Pentru țările estice, fără a include, din motive  analitice, și România pare să fie 

specifică ponderea mare a celor care nu au o opinie structurată pe temă. 

 

Pentru a încerca să înțelegem aceste schimbări în structurile de încredere instituțională este 

necesară o examinare de detaliu a factorilor care condiționează atât încrederea în UE cat și 

raportul între cele două forme de încredere considerate anterior, cea în guvern versus cea față 

de UE.  

 

Datele disponibile din Eurobarometru indică o puternică dependență a încrederii în UE de 

stratul social căreia persoana intervievată consideră că îi aparține și de percepția avantajelor 

țării ca membră în UE (Tabel 8 pentru România și date pe ansamblu UE în Tabelul A 14). 

Tabel 8. Încrederea în Uniunea Europeană pe categorii de stratificare socială  

și de percepere a avantajelor țării ca urmare a apartenenței la Uniune. România, 2011/1 

strat de jos mediu 

inferior

mediu mediu 

superior

strat 

superior

Total

nu 22 37 38 44 46 35

da 76 71 81 78 86 79

Total 49 57 65 68 73 62

Consideră că țara 

are beneficii ca 

membră a UE

% persoane care au încredere în UE pe straturi sociale 

Sursa de date : Eurobarometru 2011/1. Exemplu de lectură:  numai 22% dintre români care consideră ca aparțin 

stratului de jos din societate și că țara nu are avantaje ca membră a UE. Din totalul de 1172 persoane incluse în 

eșantionul pentru România, 62% apreciază că țara beneficiază de pe urma calității e membru în UE. 

 

 

Efectul de stratificare se observă mai ales în categoria persoanelor care apreciază că țara nu 

beneficiază de faptul de a fi membră a UE. În stratul de jos din această categorie de percepție 

încrederea în UE este de numai 22% pentru ca în stratul de sus, superior, sa ajungă la o 
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pondere dublă. Tendința de creștere a procentului respectiv este  prezentă și la cei care percep 

avantaje pentru țară din apartenența la UE dar cu valori mult mai mici (de numai 10 puncte 

procentuale). 

 

Dintre multiplele componente ale stratificării, ceea ce pare să conteze cel mai mult în 

diferențierea încrederii în UE, la nivel continental, este aspectul material dat de satisfacția față 

de venituri. Cei mulțumiți de veniturile pe care le are propria gospodărie sunt și cei mai 

încrezători în UE. Rolul stratificării sociale și al veniturilor în diferențierea verticală a 

încrederii în cazul României a câștigat în semnificație în special începând din 2010
10

. În 2009 

stratificarea în genere, cea financiară în particular,  nu aveau un rol semnificativ pentru 

variația încrederii în UE . Ulterior ambii factori se impun în condiționarea acestui fenomen. 

Schimbarea poate fi interpretată în sensul reducerii efectului de  entuziasm general pre- sau 

post-aderare  pe măsură ce criza economică a câștigat contur în România.  Locul 

entuziasmului , al speranței generalizate că intrarea în UE rezolva problemele țării este luat de 

factori asociați cu avantajele personale sau cu șansele suplimentare personale derivate din 

apartenența la  un anume strat social. 

Așteptările populației exprimate în termeni de încredere în UE nu sunt, totuși, așa cum a 

rezultat din analizele anterioare, independente de încrederea în guvernele naționale. Trăirile 

efective de stare de spirit nu merg pe culoare separate , pe ”banda UE” și pe ”banda guvern 

național”. Problemele de interes public se rezolvă , în spațiul UE , și prin eforturi politice 

naționale și prin acțiuni care își au originea în centre de decizie de la  Bruxelles. 

Corespunzător este de așteptat că ceea ce contează în viața practică nu este atât încrederea în 

una sau alta dintre instituții ci  combinația între cele două tipuri de încredere așa cum au fost 

ele descrise  anterior (Tabel 7).

                                                           
10

 Formulările din acest paragraf sunt  fundamentate prin rezultate ale unui model de regresie ordinală logistică  

numai pe cazul României și în care variabila dependentă este încrederea în UE iar redictorii cei specificați în  

tabelul A10 (minus variabilele macroregionale). Datele concrete ale rezultatelor de rulare a modelului nu sunt 

incluse în text. 
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Figura 8.Incredere în guvernul național și în Uniunea Europeană,  Romania, Bulgaria, NSM10 și UE15, 2006-2011 (%)
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Am notat deja că modelul macroinstituțional specific pentru România este  caracterizat prin 

încredere ridcată în UE și foarte coborâtă în raport cu guvernul național (”pro-UE”).  La nivel 

european acest gen de combinație de așteptări este specific persoanelor din țări  cu nivel redus 

de dezvoltare economică (Tabelul A 15). Nu este vorba, însă, numai de o condiționare 

macroeconomică. Tipul respectiv de  combinație de încredere se regăsește, cu ponderi diferite, 

în toate țările din Uniunea Europeană dar în legătură cu caracteristici de status ale 

persoanelor. Apare în special la bărbații tineri cu nivel rifdicat de educație, convinși că 

propria țară a beneficiat de apartenența la UE, are avantaje legate de acest statut. Majoritatea 

celor încadrați în respectiva categorie atitudinală nu au o situație specifică sub aspectul 

stratului social de apartenență sau al satisfacției față de viață. Profilul acestui tip social este 

puternic contrastant cu cel al persoanelor care au încredere și în guvern și în UE, altfel spus, al 

celor care au o orientare european-națională. Acestea tind să aibă un status social ridicat, să 

fie foarte mulțumite de viață și de veniturile pe care le au și să locuiască mai ales în țările cu 

nivel ridicat de dezvoltare economică. Tipul pro-guvern național este de  întâlnit tot în țările 

puternic dezvoltate sub aspect economic și cu apartenență la straturile de sus ale societății dar  

ceea ce îl identifică în mod specific este  convingerea că UE nu a adus avantaje consistente 

țării sale. 

În fine, prin contrast cu toate tipurile anterior discutate se conturează cel al neîncrederii 

generalizate (persoana nu crede nici în UE nici în guvernul național). Îl regăsim în special la 

nivelul populație nemulțumite de condițiile de viață din țările dezvoltate, convinsă că 

apartenența la UE nu a adus mari avantaje țării. 

Fiecare dintre țările UE este caracterizată prin prezența semnificativă a cel puțin unuia dintre 

tipurile de încredere anterior discutate (Tabel 9). România, împreună cu Lituania, Letonia și 

Slovenia sunt caracterizate prin prezența semnificativă a segmentului de populație care 

manifestă încredere exclusiv în Uniunea Europeană. Țările cu profil înrudit sunt Ungaria, 

Slovacia, Polonia și Belgia unde există de asemenea segmente semnficative d epopulație care 

crede numai în UE dar și segmente de orintare duală, cu încredere ăuternică și în guvernele 

naționale și în UE. Orientarea exclusiv pro-guvern sau pro-guvern plus cea național-

europeană este specifică  pentru Suedia, Danemarca, Finlanda, Olanda, Germania de Vest, 

Austria și Luxemburg. În Germania de Est și marea Britanie predomină neîncrederea 

generalizată la o parte a populației și încrederea exclusivă în guvern la cealaltă. 
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Tabel 9. Încadrarea tipologică a țărilor funcție de  grupurile dominante de încredere în 

Uniunea Europeană și în guvern 

Tip de încredere nestucturat neincredere 

generalizata

pro-guvern pro-UE orientare national-

europeana

nestucturat Irlanda de Nord Italia Irlanda

neincredere 

generalizata  (față de 

guvern și UE)

Grecia, Spania Marea Britanie,  

Germania de Est

Cehia, 

Portugalia, 

Franta
pro-guvern (încredere 

numai în guvern)
Rep. Cipru Suedia, Finlanda, 

Danemarca, Olanda, 

Austria, Germania de 

Vest, Luxembrurg
pro-UE  (încredere 

numai în UE)
Romania. 

Lituania, 

Letonia, 

Slovenia

Ungaria, Slovacia, 

Bulgaria, Polonia, 

Belgia

orientare national-

europeana (încredere 

în guvern și UE)

Estonia

Încadrarea  tipologică  este facută în baza unei analize prin reziduuri standardizate ajustate  (neprezentate în text) pe 

tabelul de contingență dintre  tipul de  încredere în guvern și UE intersectat cu țara de sondaj, pe datele EB 2011/1. 

Exemplu de lectură: în Germania de Est există atât o grupare semnificativă de populație care are încredere numai în 

guvern cât și o grupare caracterizată prin neîncredere generalizată în guvern și UE.  

 

Uniunea Europeană ca experiență și speranță personală 

 

Instituțiile au sensuri sociale, dincolo de definițiile lor formale. Acestea sunt rezultate din 

experiențe directe, din raportul între problemele personale și comunitare , pe de o parte, și 

ceea ce oferă la modul convingător ca servicii respectivele instituții.  Perspectiva este pe 

deplin valabilă și pentru Uniunea Europeană.  O întrebare de genul ”Ce înseamnă pentru 

dumneavoastră personal Uniunea Europeană?”  poate oferi, prin răspunsurile care îi sunt 

asociate, informații asupra  înțelesurilor personale care prin agregare duc la sensurile sociale 

atribuite acestei instituții. În seria sondajelor Eurobarometru întrebarea este frecvent formulată  

cu o paletă de 14  variante de răspuns prestabilite (Tabel 10). Prin gruparea lor pe afinitate de 

sens au fost obținute șase dimensiuni sau sensuri majore ale Uniunii Europene la nivelul 

populației. 

Înțelesul major al UE pentru populația din România este,  pentru 2011, legat de libera 

circulație a persoanelor, protecția socială și democrație (Tabel 11).  Este o ierarhie de  așteptări 

specifică țărilor din extremitatea estică a UE. Deficitul de dezvoltare economică și de 

consolidare instituțională se regăsește, la nivelul acestor țări, ca aspirație proiectată în 
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exterior, spre UE, ca mecanism de facilitare a dezvoltării economice prin mobilitate 

intracomunitară și de stimulare a construcției democratice. 

Tabel 10. ”Ce înseamnă pentru dumneavoastră personal Uniunea Europeană?” 

Dimensiuni ale agendei personale obținute prin 

regruparea  indicatorilor 

Indicatori ai agendei personale în 

chestionar 
% opțiuni,  

Romania 2011/1 
MOBILITATE INTRAEUROPEANA Libertatea de a călători, studia şi a 

lucra oriunde în Uniunea Europeană 
56 56 

PROTECTIE SOCIALA SI PROSPERITATE Protecţie socială 18 37 

 Prosperitate economică 25 
DEMOCRATIE Democraţie 34 42 

 Diversitate culturală 15 
DEZVOLTARE PRIN EURO Euro 31 31 

BIROCRATIE SI RISIPA DE BANI Birocraţie 7 13 

 Risipă de bani 9 
SOMAJ, INFRACTIONALITATE, ANOMIE Pierderea identităţii noastre culturale 8 25 

Infracționalitate 9 
Control insuficient la graniţele 

exterioare 
8 

Şomaj 11 
 ”o voce mai puternica  in lume”* 13 13 

pace* 25 25 

Reducerea celor 14 indicatori din chestionar la  șase dimensiuni este bazată  pe rezultate ale unei analize cluster 

cu legături medii intergrupale  (cu variabilele folosite ca unități de analiza) pe total UE, combinată cu analiza 

semantică a sintagmelor de răspuns. Indicatori neincluși in analiza datorită grupării separate a celor doi indicatori 

in clusterizare. S-a considerat că o dimensiune este actuală la nivelul unui individ daca acesta a ales cel puțin 

unul dintre sensurile subsumate ei. Întrebarea ”Ce înseamnă pentru dumneavoastră………?” a putut primi 

răspunsuri multiple. Așa se explică faptul că procentele însumate pe  coloană dau mai mult de 100. 

Alegerea unui anumit  sens pentru a defini ce înseamnă Uniunea Europeană în spațiul personal ține 

simultan de experiențe de viață și de așteptări asociate acestei instituții. România și Bulgaria, spre 

exemplu, țări cu nivel minim de dezvoltare în UE,  au , în același timp, și rate maxime de  identificare 

a Uniunii  Europene, în plan personal, cu protecția socială și prosperitatea (37%  pentru Romania și 

35%  pentru Bulgaria, comparativ cu  20% media pe total UE). 

Tabel 11. Înțelesuri sociale ale Uniunii Europene pe macroregiuni 

2008/1 2011/1 2008/2 2011/2 2008/3 2011/3 2008/4 2011/4 2008/5 2011/5 2008/6 2011/6 2008/7 2011/7

mobilitate 

intraeuropeana 60 56 57 61 62 51 39 35 53 50 40 38 49 45

democratie 53 42 33 34 33 30 35 33 41 37 29 26 36 33

protectie sociala si 

prosperitate 47 37 34 29 25 18 23 22 19 18 18 17 22 20

dezvoltare prin 

EURO 31 31 14 18 24 27 38 43 45 50 22 21 35 38

somaj infractionalit 

anomie 20 25 19 20 27 31 30 32 46 45 42 38 37 37

birocratie si risipa 

de bani 14 13 17 18 19 28 13 19 41 50 39 43 29 35

Total

Estica- 

Romania

Estica fara 

Romania Central-Estica Sudica Vestica Nordica

”Ce înseamnă pentru 

dumneavoastră 

personal Uniunea 

Europeană?”  (două 

alegeri posibile,  %) 

Macroregiune

Sursa de date EB69 din 2008/1 și EB75 din 2011/1. Exemplu de lectură a datelor : În primăvara anului 2008, 

60% dintre românii intervievați prin Eurobarometru afirmau că pentru ei  Uniunea Europeană înseamnă , în 

esență posibilitatea de mobilitate liberă pentru educație, turism și muncă în spațiul acesteia. 
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Toate cele trei sensuri, însă – mobilitate, protecție socială și democrație – pierd în actualitate 

pentru români între 2008 și 2011. Cei care identificau UE cu democrația și prosperitatea, spre 

exemplu, reprezentau 53% în 2008 pentru ca în 2011 să fie numai în proporție de 42%. 

Tendința este similară la nivelul întregii Uniuni Europene. 

Sensurile negative ale UE referitoare la birocrație, șomaj, infracționalitate sau pierderea 

identității naționale  sunt puțin percepute în Est, inclusiv în România, comparativ cu situația 

din Vestul și Centrul continentului. Preocuparea pentru birocrație și risipă de bani ca valente 

negative ale UE ajunge la peste 40% în Vestul și Nordul continentului dar rămâne apropiată 

de 15% în Estul Europei. 

Asocierea  UE cu șanse sporite pentru mobilitate și  pentru democrație este specifică, în  

România anului 2011, persoanelor cu nivel ridicat de educație și cu calificare profesională 

medie sau ridicată  (Tabel 12). Este vorba , se pare, nu numai sau nu în primul rând de  șanse 

personale de mobilitate  ci și pentru copiii respondenților. Uniunea este percepută pozitiv  de 

peste 50% dintre români și pentru faptul că asigură un spațiu de mobilitate pentru muncă și 

pentru copiii celor care au răspuns la chestionar. 

Tabel 12. Factori care favorizează adoptarea diferitelor înțelesuri pentru UE în plan 

personal în România, 2011/1 

Sensuri sociale 

majore 

atribuite UE 

Caracteristici ale celor care optează pentru sensul înțelesul social specificat pe rând 

 - caracteristici de status-                                                 -preocupați în special  de … 

mobilitate 

intraeuropeana 
Educație superioară, calificare profesională medie 

sau ridicată, căsătoriți cu copii. Locuiesc în Moldova de 

Nord și Transilvania de Nord-Vest 

Educație și prețuri 

democrație 

(inclusiv diversit. 

cult.) 

Studii superioare, vârstă peste 30 de ani,cu bună poziție 

socială. Locuiesc mai ales în Transilvania de Vest și în 

Sud-Muntenia 

Educație și prețuri 

protecție sociala si 

prosperitate 

economică 

În/apropiați de straturi sociale superioare dar cu 

dificultăți în plata facturilor. Locuiesc mai ales în 

Transilvania de  Vest 

Ne-peocupați de educație 

dezvoltare prin 

EURO 

Tineri  localizați mai ales în afara regiunilor sudice sau 

în nord-vestul țării 
Situația economică 

proprie, prețuri și educație 

Șomaj, 

infracționalitate, 

anomie 

Nu sunt muncitori necalificați dar au dificultăți în plata 

facturilor lunare. Locuire în Moldova de Nord. 

Infracționalitatea din țară 

birocrație si risipa 

de bani 
Muncitori necalificați cu dificultăți în plata 

facturilor, localizați mai mult în București 

Fără agendă personală 

puternic structurată 

Profilurile sunt construite pe baza rezultatelor din Tabelul A 16 
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Nu numai segmentarea educațională contează în adoptarea unui anume sens al UE ci și cea 

socială, pe straturi. Și democrația și protecția socială sunt valorizate în special de persoanele 

care au o poziție socială apropiată de vârful ierarhiei de stratificare. Loialitatea față de UE ca 

spațiu de democrație și democratizare și de bunăstare socială se manifestă, deci, cu prioritate 

în straturile sociale cu nivel de trai și cultură peste medie. Pentru straturile de la baza ierarhiei 

sociale aceste valențe ale instituțiilor europene sunt mai puțin sau deloc vizibile. Facilitățile 

antreprenoriale ale UE par să fie valorizate în special de tinerii îngrijorați de inflația locală și 

preocupați de  îmbunătățirea situației educaționale proprii. 

Accentele diferite în perceperea UE în România sunt asociate și cu apartenența regională a 

persoanei. Interesul pentru spațiul european de mobilitate este manifest, spre exemplu, mai 

ales în Moldova de Nord și în Transilvania de Nord-Vest. Faptul nu este întâmplător pentru că 

circulația migratorie pentru muncă în străinătate a fost extrem de activă din aceste zone 

începând 2002, mai ales. Tot nord-vestul țării este zona de manifestare accentuată a 

interesului pentru UE ca mediu antreprenorial. În zonele sărace ale țării precum Moldova de 

Nord se manifestă, de asemenea, o preocupare ceva mai ridicată pentru infracționalitatea 

sporită asociată cu apartenența la UE. Este posibil ca migrația de tranzit prin România să fie 

mai puternic resimțită în această zona estică a țării. 

 

Competența subiectivă în înțelegerea Uniunii Europene 
 

Raportarea la Uniunea Europeană, ca la oricare altă instituție, se poate face comportamental, 

evaluativ și cognitiv. Încrederea în UE este o formă de raportare evaluativă prin care cei 

intervievați își manifestă așteptările lor difuze legate de ce va face instituția pozitiv pentru 

grupurile relevante în relația cu respondentul. Întrebarea anterior discutată referitoare la ”ce 

înseamnă pentru dumneavoastră personal  Uniunea Europeană” are dublă semnificație de 

experiențe și așteptări specifice, particulare , în plan personal legate de Uniune. Munca în 

străinătate, protecția socială, formele de viață socială de tip democratic sau afirmările 

identitare sunt astfel de experiențe condiționate instituțional. Beneficiile percepute ale 

apartenenței țării la UE sunt un exemplu de abordare de tip evaluativ. În plan cognitiv poate fi 

vorba de cunoștințe  efective pe care le au persoanele în legătură cu instituțiile europene sau 

de  autoevaluarea acestor cunoștințe. Solicitarea acordului sau a  dezacordului cu afirmația 

”înțeleg cum lucrează Uniunea Europeană” este o astfel de întrebare de estimare a 

competenței subiective a respondentului în cunoașterea mecanismelor instituționale ale 
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Uniunii. Este probabil că cei care răspund afirmativ la întrebare au nu numai mai multe 

informații referitoare la instituțiile europene dar și experiențe personale și așteptări pozitive 

asociate acesteia. 

Pentru a vedea, în primă aproximare, cum influențează factorii menționați competența 

subiectivă în cunoașterea instituțiilor europene am dezvoltat o analiză în care prezentăm 

variația indicatorului respectiv de competență pe macroregiuni europene , scor la testul de 

cunoaștere a instituțiilor din UE și percepția avantajelor aderării țării la Uniune (Tabel 13Tabel 

13). 

Tabel 13. Ponderea persoanelor care consideră că ”înțeleg cum lucrează Uniunea 

Europeană” pe macroregiuni, cunoașterea instituțiilor europene  

și percepția avantajelor aderării 

Sudica Nordica

Estic fara 

Romania

Estica - 

Romania Vestica

Central-

Estica Total

nu 15 23 16 19 23 31 21

da 33 33 40 36 42 45 38

nu 34 40 41 48 40 45 39

da 56 63 65 62 66 71 64

38 41 46 46 48 56 45

țara ”a avut 

beneficiii ca 

membra a UE”

scor la testul 

de cunostinte 

despre UE

Sursa de date: EB 75 pentru 2011/1. Exemplu de lectură: 75% dintre persoanele care locuiesc în țările Central-Estice , au scor 

bun la testul de cunoștințe despre Uniune și  consideră ca aceasta a avut efecte benefice asupra țării apreciază că ”înțeleg 

cum lucrează Uniuna Europeană”

Macroregiuni socioculturale ale Uniunii Europene

redus (0, 1)

bun (2,3)

 

Românii se află la nivelul mediei europene cu 46% persoane intervievate care susțin că 

”înțeleg cum lucrează UE”. În interiorul țării însă, pe subgrupurile anterior propuse pentru 

specificare, diferențierile sunt masive. Este firesc ca cei care dau multe răspunsuri greșite la 

testul de cunoștințe despre Uniune  să aprecieze că au o slabă  înțelegere a acestei instituții. 

Chiar în interiorul grupării respective, însă, apar diferențe considerabile între cei care percep 

și cei care nu percep avantaje pentru țară asociate aderării la UE. În primul caz competența 

subiectivă de cunoaștere ajunge la 36% din subgrupul respectiv față de numai 19% pentru cei 

care sunt slab informați asupra uniunii și apreciază ca țara nu a avut avantaje din aderare . 

Altfel spus, este suficient să ai o evaluare pozitivă asupra avantajelor aderării pentru ca 

sentimentul că știi cum lucrează UE să se accentueze puternic, să fie de dublă intensitate, fără 

ca efectiv cunoștințele despre  Uniune să fie diferite intre cele două grupuri. La cei care au o 

informare bună și percepție pozitivă asupra efectelor aderării competența subiectivă de  

cunoaștere ajunge la 62%.  

Variația de intensitate a competenței de cunoaștere pentru cazul României se regăsește pe 

ansamblul UE (Tabel 13). Diferențierile regionale ale indicatorului respectiv de raportare la  
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Uniunea Europeană sunt foarte bine conturate. Regularitatea după care acestea se manifestă 

nu mai este , însă , una ușor de asimilat la cea ce știm, pe opozițiile Est-Vest sau noi versus 

vechi state membre ale UE. Nivelul cel mai redus de competență este în țările sudice ale 

continentului iar cel maxim în cele din zona Central-Estică. Pare să fie vorba de un efect 

regional puternic structurat pentru că se menține indiferent de nivelul de cunoștințe 

instituționale. 

Analize tabelare intersectând două sau trei variabile pot fi utile pentru vizualizarea unor relații 

dar, în același timp, pot înșela. Nu cumva ”în spatele” percepție față de avantajele aderării ca 

factor determinant al competenței subiective de cunoaștere instituțională  ”se ascunde” efectul 

nivelului de dezvoltare sau al valului de aderare la Uniunea Europeană? Sau, alt exemplu de 

problematizare: gradul de cunoaștere a instituțiilor europene este slab măsurat și ar putea fi 

nimic altceva decât efect al nivelului de instrucție. Soluția la interogații de acest tip nu este 

alta decât cea de a apela la un model explicativ bine specificat în care să fie incluși toți 

factorii care teoretic ar putea fi relevanți și care, în plus, sunt disponibili în baza de date
11

. 

Am adoptat o astfel de procedură complexă de analiză pe total UE, pentru populația din noile 

state membre ale UE fără România (NSM11) și pentru eșantionul pe România (Tabel 14). 

Constatarea generală este că  autopercepție gradului de înțelegerea a funcționării UE este 

puternic influențată de resursele pe care le au oamenii, de poziția lor pe scara socială, 

informațiile de care dispun, teme ale agendei publice pe care o susțin, încrederea în UE etc.  

Sentimentul de competență în cunoașterea instituțională a UE este mai puternic la cei care : 

 au mai multe informații în acest sens sau au un potențial sporit de a le obține prin 

folosirea internetului și prin nivelul de educație superioară pe care îl dețin, 

 sunt bărbați din țări cu nivel de dezvoltare economică sub media europeană, 

 aparțin straturilor superioare în ierarhia socială fie pe scala veniturilor fie pe cea 

subiectivă a autopoziționării, 

 nu au dificultăți în plata facturilor lunare la întreține, 

 sunt mulțumiți  de condițiile propriei vieți, 

 au încredere în UE  și 

 consideră că propria țară a beneficiat de calitatea de membru în UE, 

 susțin o agendă publică în care educația și problemele energetice sunt pe prim plan. 

                                                           
11

 Toata discuția din acest paragraf și analizele din Tabelul A 17 și  Tabel 12 sunt relevante pentru ceea ce în 

metodologie se cheamă analiză (model) de elaborare dusă , însă, nu cu ajutorul tabelelor de contingență ci al 

regresiei multiple (Earl Babbie, Practica cercetării sociale, Iasi: Poliom [ 2007 ] 2010 , pp. 576-590. 
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Greu de găsit o determinare socială mai bogată pentru un fenomen de opinie publică! 

Regularitățile constatate pot fi chestionate, însă. De ce  competența instituțională subiectivă în 

raport cu UE este maximă în țările din zona Central-Estică? Pentru că acestea corespund, în 

bună măsură profilului anterior menționat – au un nivel al PIB pe locuitor sub media 

europeană și sunt caracterizate, la nivelul populației prin percepție puternică , favorabilă, 

legată de avantajele țărilor respective ca membre ale Uniunii. Într-adevăr, populația din țările 

Central-Estice ale UE are cea mai puternică evaluare pozitivă a consecințelor aderării, cu 64% 

care susțin punctul respectiv de vedere față  de numai 52% media pe UE: 

Nordică Sudică Vestică Estică
Central-

Estică

%  persoanelor care consideră că 

țara a avut beneficii ca membru UE 43 50 52 58 64 52

Macroregiuni socioculturale ale Uniunii Europene

total UE

Sursa de date: Eurobarometru 75 din 2011/1 

 

Zonele  de minimă satisfacție  legată de avantajele aderării europene  sunt și cele în care 

sentimentul de neînțelegere a modului în care funcționează UE sunt  de minimă intensitate, 

respectiv  Sudul și Nordul continentului. 

Tabel 14. Factori care favorizează  convingerea personală  a înțelegerii modului în care 

funcționează UE 

UE27 NSM11 ROMANIA

MATURI 30-59  ani +

BARBATI + +

consideră că aparțin unui strat social superior + +

 mulțumiți de venituri + +

fără dificultăți în plata facturilor +

specialiști +

nu sunt funcționari +

educație terțiară + +

mai mult decât educ. Primară +  +  +

utilizatori internet + +

CRED ÎN UE au încredre în UE + + +

țara are avantaje  ca membră  UE + +

educația problemă națională +

energia problemă națională +

MULȚUMIȚI DE VIAȚĂ + +

INFORMARE DESPRE UE scor ridicat la testul de cunoștințe despre UE + + +

+

Fundamentarea constatărilor:Interpretare a trei modele de regresie ordinala logistică  - pentru UE27, NSM11 și ROMANIA   - 

în care variabila dependenta  este credința în întelegerea funcționarii UE, date EB75 . Cu  + sunt notate situațiile în care 

predictorii au impact statistic semnificativ asupra variabilei dependente. Pentru modelul UE27 a fost folosit și predictorul 

apartenenței la o țară nordică. Coeficientul de regresie corespunzător  este nesemnificativ pentru p=0.01.

UE  CONSIDERATĂ CA  

AGENT DE DEZVOLTARE

PIB PER CAPITA DE NIVEL REDUS  în 2010

INFORMAȚII

STRATURI SOCIALE 

SUPERIOARE

Profilul 

cauzal al celor care susțin că înțeleg cum funcționează UE este construit pornind de la  datele de analiză din 

Tabelul A 17. 
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În context european, determinarea competenței instituționale subiective  în România este 

relativ săracă. În acest caz  contează numai stratificarea funcție de venituri și educație, gradul 

de informare efectiv legat de UE și  încrederea în Uniune. Este un caz în care determinarea 

economică și culturală par să fie principalii determinanți ai fenomenului. Competența 

subiectivă în interacțiunea cu instituțiile europene tinde să fie mai mare la cei cu venituri 

ridicate, cunoștințe efective despre UE și cu nivel sporit de încredere în raport cu aceasta. 

 

Gravitatea problemelor social-economice  citite prin agende publice și personale 

 

În ierarhia problemelor personale pe primul loc, la români, ca și pe ansamblul Uniunii 

Europene, se află preocuparea pentru inflație și creșterea prețurilor. Diferă numai perioada în 

care s-a produs creșterea accentuată a acestei preocupări. În România a avut loc  un salt 

considerabil în decursul anului 2010, de la 43% în prima parte a anului  la 50% în partea a 

doua. În restul UE creșterea semnificativă  a acestui tip  de îngrijorare a avut loc  la începutul 

anului 2011 (Tabel 15). 

Tabel 15. Structura agendelor personale în România și în Uniunea Europeană 

2010/1 2010/2 2011/1 2010/1 2010/2 2011/1 2010/1 2010/2 2011/1

preturi 43 50 52 45 49 58 36 34 43
situatie economica 35 38 35 21 20 17 26 24 21
sanatate 25 20 27 25 23 20 16 17 15
pensii 21 16 18 19 18 17 15 15 14
somaj 19 17 17 21 21 20 21 20 19
taxe 14 15 10 8 9 8 15 15 13
educatie 10 8 6 7 7 6 11 10 11
infractionalitate 6 6 3 5 4 3 9 7 7
mediul 3 3 3 3 3 3 5 6 6
energia 0 1 3 5 7 7 6 8 11
imigrare 1 2 1 1 1 1 4 4 4
terorism 1 2 1 0 1 1 2 2 2
alte 2 2 2 2 1 1 1 2 2

”si personal, care sunt 

cele două probleme 

mai importante cu care 

va confruntați?”

Romania NSM11 UE15

Sursa de date: Eurobarometru 

În fapt, îngrijorarea față de prețuri este un barometru foarte fin al percepției crizei. În toamna 

anului 2009 românii îngrijorați de inflație și prețuri, în plan personal, nu la nivel național, 

reprezentau 49% din totalul populației. Reducerea cu șapte puncte procentuale din primăvara 
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anului 2010  este de scurtă durată pentru că  în toamna aceluiași  an revine  la 50% iar în 

primăvara  lui 2011 mai câștigă două procente. 

În reacția la problemele publice și personale sunt cumulate efecte ale resurselor și nivelului de 

așteptare. Educația personală este factor extrem de important și pentru resursele materiale, 

prin posibila influențare a veniturilor dar și pentru nivelul de aspirații. Este de așteptat ca cei 

care au un nivel superior de educație să aibă și venituri mai mari dar și un nivel ridicat al 

aspirațiilor de consum. Prin prima componentă pot duce la  reducerea îngrijorărilor dar prin 

cea d-a doua componentă facilitează frustrări și nemulțumiri sporite. Relațiile  așteptate din 

acest punct de vedere sunt, în principiu, de tipul celor configurate  în graficul de mai jos: 

 + nivel de aspirație  +

nivel de educație  +
îngrijorare pe temă dată de 

agendă publică/personală

 + venituri  -

   + relație de directă proporționalitate; - relație de inversă proporționalitate

 

Figura 9. Relații teoretic așteptate între educație și temele de agendă publică/personală 

Dacă principala buclă de influență este cea a veniturilor și dacă societatea este organizată astfel încât 

veniturile să crească odată cu nivelul de educație atunci ne putem aștepta ca  îngrijorarea referitoare la 

prețuri să fie mai mică la cei cu educație sporită. Și dacă urmărim datele pentru populația din Vechea 

Uniune Europeană, constatăm că ipoteza este susținută empiric: îngrijorarea față de prețuri și inflație 

se reduce de la 48% la cei cu nivel primar de pregătire școlară la  39% pentru cei cu studii superioare 

(Tabel 16). Similar, pentru Noile State Membre ale UE (exceptând România) ponderea îngrijorărilor 

referitoare la prețuri se reduce cu patru puncte procentuale între  nivelul primar și cel terțiar. Pentru 

cazul României relația este de sens opus – creșterea nivelului de educație aduce după sine , contrar 

tendinței europene, o accentuare a îngrijorărilor față de inflație. De unde provine această specificitate 

de relație? Rezultă , oare, din faptul că în România venitul nu crește, tendențial vorbind, odată cu 

educația? O analiză separată, neprezentată în text, indică faptul că o astfel de ipoteză este 

neîntemeiată. Și în România ca și restul Uniunii Europene nivelul superior de educație aduce o mai 

bună stare materială în gospodărie (estimată prin indicele bunurilor disponibile și prin satisfacția față 

de venituri). În consecință se poate menține numai ipoteza că relația specială pentru România anterior 

menționată este efect al de pus pe seama nivelului de aspirații, în principal: persoanele cu educație 

sporită tind să aibă un nivel foarte ridicat de aspirații , factor favorizant pentru nemulțumire și 

îngrijorare sporită în legătură cu evoluția prețurilor. 
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Tabel 16. Principalele teme de agendă personală pe  nivel de educație, 2011/1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sursa de date : Eurobarometru 75 din 2011/1. Exemplu de lectură: 57% dintre romanii cu educație terțiară 

susțineau, în primăvara anului 2011, că sunt îngrijorați, în plan personal, de prețuri și inflație. 

 

 

Îngrijorarea personală legată de starea de sănătate era, în primăvara anului 2011, manifestă 

pentru 27% dintre români, mult mai mult decât în UE15 (15%) au în NSM11 (20%). Tematica 

fiind una foarte importantă în context național merită o detaliere suplimentară. Preocuparea 

cea mai puternică pentru problemele de sănătate apare în special în cazul persoanelor care 

includ problema respectivă atât pe agenda personală cât și pe cea publică. Acesta este cazul a 

10% dintre români, pondere dublă față de cea din UE15 și mai mare cu trei procente decât în  

NSM11 (Tabel 17). Mult mai mare este , pentru România, și procentul celor care includ 

sănătatea numai pe agenda personală dar nu și pe cea publică . Menționarea temei numai în 

lista celor relevante public  nu diferă semnificativ între România și restul Noilor State 

Membre ale UE. 

Se poate considera că gravitatea unei anumite probleme este maximă dacă apare menționată  

atât pe agenda personală cât și pe cea publică și se manifestă în ordine descrescătoare ca 

intensitate la cei care listează problema numai pe agenda personală, numai publică pentru a 

avea un scor 0 la cei care nu o includ pe niciuna dintre agende. Pornind de la această  premisă 

am construit un indice al gravității problemelor sociale din perspectiva agendelor publice și 

personale
12

. Cu noua măsură care integrează informație din ambele tipuri de agende publice și 

personale obținem o imagine mai fină asupra locului României în raport cu diferitele spații 

regionale ale UE din perspectiva  problemelor social-economice (Tabel 19). 

 
 

 

 

                                                           
12

 Indicele gravității percepute a problemelor sociale a primit valorile 100 pentru menționarea temei de 

îngrijorare și în plan public și personal, 66 pentru îngrijorare numai la nivel personal, 33 în cazul îngrijorării 

manifeste numai în planul agendei publice și 0 pentru absența oricărei îngrijorări. 

primara secund. tertiara primara secund. tertiara primara secund. tertiara

preturi, inflatie 47 51 57 61 63 57 48 47 39 46

sit.  econom. 21 38 38 10 19 18 21 22 21 21

somaj 14 21 11 18 22 17 18 19 15 19

sanatate 36 27 24 24 20 24 16 15 16 16

pensii 39 17 13 39 16 14 23 12 12 14

taxe 6 10 15 4 7 11 14 14 15 12

Total 

UE

”..Si personal, care sunt sunt cele mai importante două probleme cu care va confruntați în prezent?” (%)

Romania, educație.. NSM11, educație.. UE15, educație..
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Tabel 17. Gravitatea problemelor de sănătate din perspectiva agendelor publice și personale (%), 2011/1 

Total

fară îngrijorare numai publică

numai 

personală

personală și 

publică

Romania 61 12 16 10 100

NSM11 69 11 12 7 100

UE15 77 8 10 5 100

Îngrijorare asupra problemelor de sănătate manifeste  pe agendă.. 

(%)

 
Sursa: Eurobarometru  75 pentru  2011/1. Exemplu de lectură:  pentru 61% dintre românii intervievați 

în primăvara anului 2011 sănătatea nu este menționată nici ca problemă de agendă publică nici ca 

problemă de agendă personală. 

 

 

Fără a fi de maximă intensitate în context național, sănătatea  constituie , evident, una dintre 

problemele care se manifestă în România mult mai puternic decât în restul UE. Este 

preocupare accentuată și în agenda publică și în cea privată. Manifestarea ei este puternic 

diferențiată  între categoriile de vârstă, gen și stare materială. Nivelul maxim de îngrijorare  în 

acest domeniu este înregistrat la femeile care au peste 50 de ani și trăiesc în gospodării cu 

stare materială precară (Tabel 18 ).  

 

Tabel 18. Profilul socio-demografic al segmentelor de populație din România funcție de 

gradul de îngrijorare pe care îl au față de problemele de sănătate, 2011/1 

fară 

îngrijorare

numai 

publică

numai 

personală

personală 

și publică

% bărbați 52 47 43 39

vârstă medie 42.1 44.2 48.4 49.9

indice bunuri 

materiale (medie)

1.7 1.6 1.4 1.2

Îngrijorare asupra problemelor de sănătate 

manifeste  pe agendă.. 

 

Sursa: Eurobarometru  75 pentru  2011/1. Exemplu de lectură: vârsta medie a persoanelor care manifestă un grad 

maxim de îngrijorare față de problemele de sănătate , prin menționarea lor și în agenda publică și în cea 

personală, este de 49.9 ani. 
 

 

Conform acestor date, o probabilitate sporită de excluziune sau vulnerabilitate socială sporită 

sub aspectul stării de sănătate se  înregistrează, foarte probabil, mai ales la femeile vârstnice 

cu stare materială precară. 

 

Din perspectiva indicelui gravității (percepute a ) problemelor sociale România apare, în 

context european, ca fiind caracterizată prin: 
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 preocupare mare pentru problema inflației și a prețurilor dar sub nivelul mediu al 

restului noilor state membre ale UE, 

 puternică centrare pe problemele economice, la un nivel similar cu cel al mediei 

statelor sudice din Uniune, 

 nivel foarte ridicat de îngrijorare legată de starea de sănătate, mult peste media 

europeană dar și peste mediile macroregiunilor constitutive ale UE, 

 îngrijorările legate de șomaj sunt, în România, mult sub nivelurile medii pe UE și 

regiunile de Est si Centru-Est din UE. 

 

 
Tabel 19. Gravitatea problemelor social-economice pe macroregiuni socioculturale în Uniunea Europeană, 2011/1 

Macroregiuni 

socioculturale în UE preturi șomj economie sanatate pensii taxe

infracti

onalita

te

imigrar

e

Estică fara Romania 54 31 29 18 14 11 8 2

Central-Estică 51 29 20 20 15 6 6 1

Estică - Romania 46 21 37 25 16 10 7 2

Vestică 45 17 15 18 14 9 10 6

Sudică 32 38 38 6 8 14 8 8

Nordică 27 24 22 19 12 10 12 10

Total 39 26 24 15 13 10 9 6  
Sursa: Eurobarometru  75 pentru  2011/1. Tabelul prezintă valorile medii ale indicelui gravitații problemelor 

sociale la nivelul teritoriului regional sau național specificat pe rânduri. Indicele poate avea valori între 0 și 100 

și este construit conform precizărilor din nota de subsol numărul  12.  Exemplu de lectură: indicele mediu al 

perceperii gravității șomajului în regiunea Central_Estică este 29, pe o scală de la 0 (minim)  la 100 (maxim). 

 

 

 

Identități spațiale 

 

Raportarea subiectivă la Uniunea Europeană a fost discutată anterior prin referire  încredere , 

competență subiectivă ,sensuri atribuite UE și avantaje/dezavantaje percepute ale aderării. 

Majoritar, acestea sunt aspecte raționale ale raportării la instituția europeană asociate în bună 

măsură cu avantajele percepute ale apartenenței la Uniune.  Pentru completarea imaginii este 

util să fie  luat în discuție și un aspect identitar important referitor la gradul de atașament .  În 

toamna anului 2007,  peste jumătate dintre români se declarau a fi puternic sau foarte puternic 

atașați de UE. Ponderea lor era cu aproximativ 10 puncte procentuale mai mică decât a celor 

care se declarau a avea încredere în Uniune (Tabel 20). Raportul între  atașament și încredere 

pe spații regionale este variabil la nivelul UE: în zona noilor state membre ale Uniunii din Est 

și Centru domină așteptările manifestate prin încredere, în Sud și Vest predominant este 

atașamentul iar în  Nord cele două tipuri de evaluare sunt de intensitate relativ egală, la nivel 
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redus.  La începutul perioadei de aderare ponderea românilor care se raportau pozitiv la UE și 

rațional, prin încredere și afectiv (prin atașament identitar) era una dintre cele mai ridicate din 

Uniune, cu  43%, consistent peste nivelul mediu de 33% din UE. 

Tabel 20. Raportarea pozitivă la UE prin încredere și atașament, pe macroregiuni, 

2007/1 (%) 

 

Estic Romania

Estic fara 

Romania Central-Estic Sudic Vestic Nordic Total UE

atașați de UE 56 39 55 54 52 30 49
cu incredere în UE 68 58 61 51 46 31 48

cu atas. si incred. în UE 43 30 41 36 33 17 33

România și macroregiuni europene

Sursa de date : EB68 din 2007/1. Exemplu de lectură: 56% dintre români declarau că sunt foarte 

atașați sau atașați de UE. 

Eficacitatea construcției instituționale a UE se probează și prin evaluările de tip încredere și 

prin cele manifestate ca atașament.  Asupra acestora din urmă vom concentra analiza în 

continuare în încercarea de a descifra  tendințele de identificare spațială  din UE la nivel de 

țară, localitate, regiune și Uniune . 

La nivel continental, de Uniune Europeană, orientările de identificare spațială rămân relativ 

stabile în perioada 2007-2010 (Tabel 21), cu maximă intensitate de atașament în raport cu țara 

și minimă față de  UE.  

Tabel 21. Atașamentul spațial  pentru comunități, regiuni, țări și Uniunea Europeană 

(%), 2007/2 și 2010/1 

Estică -

România

Estică,fara 

România

Central-

Europenă Sudica Vestica Nordica Total UE

tara 2007/2 47 65 58 51 48 54 52

2010/1 55 73 61 59 50 55 56

2007/2 51 60 52 53 44 45 49

2010/1 59 64 52 58 41 44 49

regiunea 

subnațională*
2010/1 56 58 50 54 42 41 47

UE 2007/2 19 8 12 12 13 5 11

2010/1 9 11 12 17 11 5 12

val 

sondaj

 atașament 

foarte puternic  

față de 

Macroregiuni

Sursa de date : Eurobarometrul special EB 73.3 din 2010/1 și EB68 din 2007/2. Exemplu de mod de lectura: 17% dintre 

persoanele intervievate în țările sudice ale UE declară ca sunt foarte mult atașate de UE. Întrebarea matrice prin care 

au fost obținute răspunsurile  este de tipul:  ”Oamenii se pot simți mai mult sau mai puțin atașați de satul, orașul, 

țara lor sau de Uniuea Europeană. Vă rog să îmi spuneți cât de atașat vă simțiți față de ..... Pentru fiecare din 

întrebările componente referitoare la sat/oraș, țară, regiune, UE răspunsirile se dat pe o scala de patru trepte, de la 

foarte atașat, atasat, la nu pra atașat, deloc atașat. * referirea se face la regiunile subnaționale

localitatea de 

rezidență

 

 

Principala tendință manifestă totuși, pe acest fond de stabilitate continentală este cea de 

sporire a atașamentului în raport cu propria țară. În regiunile estică (inclusiv în Romania), 
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central-estică și sudică această creștere este mult mai consistentă decât în regiunile Vest și 

Nord din UE. Este posibil ca tendința   să fie  un reflex al crizei economice. 

 În plus, pentru populațiile din Estul și Sudul continentului se manifestă și o tendință de 

accentuare a localismului, a atașamentului în raport cu propria localitate de reședință. 

Identificarea cu Uniunea Europeană tinde să fie mai puternică la românii cu stare materială 

bună, educație sporită  și rezidenți în mediul  rural. Dintre tipurile de legături prin migrație, 

turism, prietenie, consum mediatic, cea care facilitează în mod semnificativ tendința de 

identificare cu UE este  migrația. Cei care au lucrat în străinătate sunt înclinați în mult mai 

mare măsură să manifeste un atașament sporit față de UE. 

Există diferite tipuri de experiențe de migrație în străinătate, prin lucru, turism, educație, prin 

intermediul membrilor familiei care au lucrat sau lucrează în străinătate sau pur și simplu prin 

socializare anticipativă asociată cu intenția de migrație. Populație din țările estice și central-

estice ale  UE dispune, firesc, de  o mai redusă experiență de locuire temporară în străinătate 

comparativ cu cea din  Vechea Uniune Europeană (Tabelul A 5). Impactul unor astfel de 

experiențe asupra identității europene este nemijlocit  (Tabel 22, Tabelul A 18). 

În primăvara anului 2010 ponderea românilor care se identificau afectiv în mare sau foarte 

mare măsură cu UE era de numai 46%, sub media pe Uniune. În schimb, la nivelul 

segmentului de persoane care lucraseră în străinătate procentul corespunzător era extrem de 

ridicat, de 73%, mult peste media  UE de 59% . Acest gen de experiență de migrație mai are 

un efect similar, semnificativ asupra identificării cu UE și în restul țărilor din Est și în cele din 

Nordul UE (Tabelul A 18). 

Tabel 22. Atașamentul față de UE funcție de experiența de locuire temporară în 

străinătate și  macroregiune ,2010/1 (%) 

fara 

experienta de 

migratie

experienta 

familiala

cu intentie de 

migratie

personala 

non lucru

personala 

de lucru Total

UE sudica 64 62 74 72 67 65
NSM central-europene 56 61 69 60 65 59
UE vestica 49 57 54 65 58 53
NSM estice, fara România 44 47 55 52 61 48
NSM estice: România 36 56 57 38 73 46
UE nordica 27 27 32 37 49 32
Total 51 52 55 58 59 53

Tip de experienta de migrație

Sursa de date : Eurobarometru special EB 73.3 din 2010/1. Exemplu de lectură: 67% dintre persoanele 

intervievate în primăvara anului 2010 în țările sudice ale UE și care lucraseră în străinătate declară că sunt 

atașate puternic sau foarte puternic față de UE. 

Cel de-al doilea tip e experiență de migrație care favorizează identificarea europeană sporită 

este        locuirea în străinătate pentru alte scopuri decât munca (însoțirea persoanelor active, 

educația etc.). Acesta își manifestă efectul, însă, în special în țările Vestice ale continentului. 

Din lista extinsă de factori care favorizează identificarea cu UE, cei care au un impact 

semnificativ în acest sens sunt (Tabelul A 18): 
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 faptul de a fi tânăr, în regiunea Estică (fără România) și în cea Central-Estică, 

 genul în SUD (bărbații sunt mai atașați decât femeile), 

 cunoașterea a cel puțin o limbă străină în țările Vestice și Nordice, 

 relațiile de prietenie cu persoane care locuiesc în străinătate pentru țările Estice ale UE 

(dar nu și pentru România),  

 consumul mediatic al unor emisiuni de știri sau sportive din afara țării, mai ales pentru 

populația din Noile State Membre ale UE (nu și pentru Romania), 

 deținerea unor proprietăți imobiliare în străinătate  mai ales pentru persoanele din 

Vechea Uniune Europeană. 

Mediul rezidențial are o influență contradictorie, locuirea în rural favorizând atașamentul față 

de UE în România și în țările  Sudice dar  reducând propensiunea în acest sens pentru țările 

baltice și Bulgaria. 

Nici vacanțele în străinătate și nici obiceiuri culturale de a adopta sistematic  o bucătărie 

specifică altor țări decât cea de rezidență nu se impun ca predictori semnificativi ai unei 

identificări europene sporite. 
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Anexa  

Tabele: Stări de spirit 

Tabelul A 1. ”Pe ansamblu, cât de mulțumit(ă) sunteți de  viața dumneavoastră în general?” 

 (% foarte mulțumiți și destul  de mulțumiți) 

2006/2 2007/1 2008/1 2009/1 2010/1 2010/2 2011/1

Bulgaria 36 36 40 40 38 38 37

Romania 48 53 53 47 36 46 40

Ungaria 50 51 47 44 50 50 51

Lituania 63 65 60 57 50 56 56

Letonia 65 62 63 54 60 58 59

Estonia 79 78 76 73 73 72 71

Slovacia 72 72 69 68 75 74 73

Polonia 74 78 75 77 79 78 78

Malta 82 83 85 82 76 78 79

Cehia 83 82 82 82 78 81 80

RepCipru 88 87 89 85 82 82 80

Slovenia 89 91 89 86 85 85 83

Portugalia 62 62 52 51 44 45 48

Grecia 70 67 65 44 43 49 46

Italia 76 74 64 70 71 71 74

Spania 90 87 85 75 78 76 77

Germania 82 86 82 84 84 87 88

Austria 83 84 82 83 85 84 86

Franta 85 82 79 84 82 83 84

Irlanda 90 90 88 89 88 83 88

Belgia 90 89 87 90 88 89 91

Marea Britanie 90 88 87 89 91 89 92

Luxemburg 93 92 95 96 96 95 98

Finlanda 94 94 94 96 94 94 96

Olanda 95 96 96 96 95 95 96

Danemarca 97 97 96 98 98 97 96

Suedia 98 96 95 96 96 96 95

NSM 64 66 65 64 63 65 63

UE15 84 84 80 81 81 82 83

Total 80 80 77 77 77 78 79

 

Sursa de date EB 2006-2011, valuri de sondaj de primăvară (1) sau toamnă (2). Exemplu de mod de citire 

a datelor: numai 36% dintre românii intervievați prin EB în primăvara anului 2010 se declarau foarte  sau 

destul de mulțumiți de propria viață ”în general”. 
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Tabelul A 2. Dinamica stărilor de spirit pe macroregiuni socioculturale ale  Uniunii Europene  2006-2011 (%) 

Estică -  Romania

Estică fara 

Romania Central-Estică Sudică Vestică Nordică Total

2006/2 40 32 29 35 29 48 34
2007/1 43 33 34 38 32 47 37
2008/1 44 29 30 27 29 41 32
2009/1 28 20 23 27 23 38 27
2010/1 16 23 23 20 23 36 24
2010/2 22 25 24 23 27 31 26
2011/1 20 24 21 23 27 35 26

2006/2 33 28 22 24 20 34 24
2007/1 38 27 26 26 24 34 27
2008/1 40 23 22 19 20 27 22
2009/1 24 16 18 22 18 28 21
2010/1 15 19 18 17 18 27 19
2010/2 18 21 20 18 21 23 20
2011/1 19 21 17 19 20 25 20

2006/2 48 49 72 79 84 91 80
2007/1 53 49 74 77 86 90 80
2008/1 53 50 72 71 83 89 77
2009/1 47 48 72 68 85 91 77
2010/1 36 47 75 69 85 92 77
2010/2 46 47 74 69 87 90 78
2011/1 40 47 74 71 88 93 79

2008/1 23 35 15 19 14 13 16
2009/1 18 28 10 15 9 9 11
2010/1 19 26 10 18 8 6 12
2010/2 16 26 9 14 7 7 10
2011/1 18 29 9 15 8 8 11
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 Sursa de date: Eurobarometru. Exemplu de mod de citire: 40% dintre persoanele intervievate în  

Romania  în toamna anului 2006 apreciau că peste un an vor trai mai bine. 
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Tabelul A 3. Dinamica stărilor de spirit pe regiuni de dezvoltare in Romania 2006-2011 (%) 

Moldova de 

Nord
Gurile Dunarii Sud-Munenia Oltenia Centrala de Vest de Nord Vest

2006/2 35 53 31 37 28 44 49 48 40

2007/1 39 54 29 37 44 27 50 64 43

2008/1 34 57 26 51 28 57 61 53 44

2009/1 24 34 24 29 7 33 33 45 28

2010/1 8 15 17 14 4 25 26 28 16

2010/2 18 24 22 29 8 29 26 20 22

2011/1 14 14 15 24 17 22 24 38 20

2006/2 24 47 26 29 24 34 37 45 33

2007/1 33 43 29 35 38 23 50 57 38

2008/1 32 52 22 47 26 45 55 53 40

2009/1 26 35 20 26 1 23 30 37 24

2010/1 8 11 24 13 5 19 22 20 15

2010/2 16 19 17 22 7 26 24 12 18

2011/1 12 15 18 23 16 18 24 36 19

2006/2 45 52 42 36 42 63 58 53 48

2007/1 44 58 45 43 66 44 66 60 53

2008/1 40 58 40 62 38 69 68 64 53

2009/1 41 53 42 38 40 62 53 55 47

2010/1 26 30 35 34 41 42 43 42 36

2010/2 38 43 42 35 57 44 64 44 46

2011/1 30 47 42 42 31 41 51 41 40

2008/1 20 24 28 28 25 21 16 20 23

2009/1 20 16 20 29 21 15 10 8 18

2010/1 15 18 24 18 27 14 15 15 19

2010/2 20 26 14 21 17 1 9 19 16

2011/1 31 14 20 7 28 7 7 24 18
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Sursa de date: Eurobarometru. Exemplu de mod de citire: 35% dintre persoanele intervievate în Moldova de Nord în toamna anului 2006 apreciau că peste un 

an vor trai mai bine. Pe coloane sunt specificate regiunile de dezvoltare. In locul titulaturii instituționale a acestor  regiuni am folosit desemnarea lor prin 

raportare la parte de regiune istorică pe care o acoperă în principal. 
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Tabele: Încredere în Uniunea Europeană 
Tabelul A 4. Ponderea persoanelor care au încredere în Uniunea Europeană pe categorii de vârstă-rezidență , 2006-2011, 

(%) 

2006/2 2007/1 2008/1 2009/1 2010/1 2010/2 2011/1

tineri rural 65 61 65 61 63 52 67
maturi rural 67 61 67 68 61 58 58
varstnici rural 53 48 50 67 53 54 61
tineri urban 70 77 72 70 56 59 64
maturi urban 73 72 72 61 53 52 61
varstnici urban 59 58 56 61 48 45 63
tineri rural 59 70 67 60 54 65 61
maturi rural 54 63 54 53 51 54 47
varstnici rural 53 53 44 41 42 48 40
tineri urban 72 72 69 62 63 67 60
maturi urban 60 67 62 53 55 59 55
varstnici urban 55 64 51 48 47 54 45
tineri rural 53 61 55 55 45 48 47
maturi rural 36 54 47 40 36 37 35
varstnici rural 41 52 42 39 32 32 37
tineri urban 50 62 53 49 44 44 45
maturi urban 44 55 46 44 38 40 37
varstnici urban 35 49 42 43 38 36 35
tineri rural 54 59 51 66 67 66 71
maturi rural 52 57 67 61 57 67 51
varstnici rural 40 39 51 53 51 48 40
tineri urban 69 61 69 77 72 73 74
maturi urban 59 57 69 64 64 69 66
varstnici urban 50 45 53 55 51 57 47

Romania

NSM10

UE15

Bulgaria

Exemplu de mod de citire a  datelor: numai 45% dintre vârstnicii din urban din România declarau , în 

toamna anului 2010, că au încredere în UE. 

Tabele și figuri: Experiențe de migrație ca matrice de condiționare a fenomenelor 

de opinie
13

 

 

Tabelul A 5.Tipuri de experiență de migrație internațională, 2010/1 (%) 

fara 

experienta 

de migratie

experienta 

familiala

cu intentie 

de migratie

personala 

non lucru

personala 

de lucru Total

România 56 26 7 2 8 100

NSM estice, fara 

România 53 22 11 3 11 100

NSM central-

europene 62 19 6 3 10 100

UE sudica 69 11 5 4 11 100

UE vestica 60 14 6 6 14 100

UE nordica 48 18 9 8 17 100

Total 60 15 7 5 13 100

Tip e experienta de migrație

  

 

                                                           
13

  Acest subcapitol din anexe  preia   informații obținute din prelucrarea datelor din Eurobarometrul special 73.3 din 

2010/1 prezentate inițial la o dezbatere științifică  neasociată cu prezentul studiu .Pentru detalii vezi  D.Sandu 

Experiente de locuire temporara in strainatate.Romanii in context european. Prezentare la lansarea 

studiului  Impactul crizei economice asupra forței de munca. Fundatia Friedrich Ebert, 4.10.2011 Bucuresti. 

Sursa de date: 

Eurobarometru 

special 73.3 din 

2010/1. Exemplu de 

lectură: 56% dintre 

români nu au nici 

experiență de 

migrație 

internațională directă 

sau indirectă 

(familială), nici 

intenția de a  emigra. 

http://sites.google.com/site/dumitrusandu/prezentripresentations/Experien%C8%9Berom%C3%A2ne%C8%99tidelocuiretemporar%C4%832.ppt?attredirects=0
http://sites.google.com/site/dumitrusandu/prezentripresentations/Experien%C8%9Berom%C3%A2ne%C8%99tidelocuiretemporar%C4%832.ppt?attredirects=0
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Tabelul A 6.Dificultăți în plata facturilor curente pe tipuri de experiențe de migrație 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa de date: Eurobarometru special 73.3 din 2010/1. Prin umbrire sunt marcate procentele statistic 

semnificative pentru p=0.05 

 

Tabelul A 7.Localizarea persoanelor intervievate pe tipuri de experiență de migrație si regiuni de 

dezvoltare in Romania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrația de revenire 

reduce efectele crizei 

pentru gospodărie: 

foștii migranți acuza 

mai puțin decât restul 

populației dificultăți in 

plata facturilor. 

 

aproape 

mereu uneori niciodata/rar

absenta 11 38 50 100

prin familie 15 37 48 100

prin intentie de migratie 10 40 50 100

personala, directa 7 33 60 100

absenta 11 37 53 100

prin familie 9 33 58 100

prin intentie de migratie 12 35 52 100

personala, directa 12 31 57 100

absenta 7 29 65 100

prin familie 6 27 67 100

prin intentie de migratie 10 29 61 100

personala, directa 7 25 68 100

A avut dificultati in plata facturilor 

Total
Experienta de locuire 

temporara in  strainatate

Romania

NSM11

UE15

absenta

 numai  

familiala

 prin  intentie 

de migratie  personala % N

Transilv. Centrală (Centru) 48 32 2 19 100 139
Transilv. de Nord-Vest 

(NV)
49 32 4 15 100 150

Moldova de Nord (NE) 43 35 9 13 100 200

Bucuresti (Buc.-Ilfov) 65 17 8 10 100 112

Oltenia 71 19 3 7 100 127

Sud-Muntenia 70 18 5 7 100 200

Dunărea de Jos (SE) 57 26 12 5 100 157
Transilv. de Vest (Vest) 53 30 14 4 100 108
Total 56 26 7 10 100 1,193

TotalTipul de experiență de migrație

Sursa de date: EB 73.3, 2010, Tipologie și calcule DSandu. Prin umbrire sunt marcate celulele de asociere semniifcativa 

(rezid.standard.ajust)

Regiune de dezvoltare
Revenirile se fac mai 

ales in regiunile 

bogate si cuprind 

persoane cu situație 

materiala buna. 
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Figura A 1. Experiențe de locuire temporară în străinătate pe regiuni de dezvoltare 

Sursa de date: Eurobarometru special 73.3 din 2010/1. Pentru detalii vezi tabelul A6. 

 

 

 

 

 

Figura A 2.Plecati temporar în străinătate și migranți de revenire pe țări 

Sursa de date: Eurobarometru special 73.3 din 2010/1. Valorile extreme pentru Cipru, Malta si Luxemburg nu au 

fost incluse in grafic . Datele EB se refera la ultima migrație . Cifrele reprezintă procente din totalul persoanelor 

intervievate pe tara. 

Regiunile de dezvoltare construite pentru a repreznta nuclee de omogeneitate social-

economca  in cadrul regiunilor istorice si cu recunoasterea caracterului semnificativ al regiunii 

Gurilor Dunarii, direferentiaza puternic intre structurile miscarii migratorii/ experientei de 

locuire temporara in străinătate (personala, prin intentie, familiala si fara astfel de experiente). 
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Tabelul A 8. Cinci tipuri de combinații de experiențe  de locuire  în străinătate in tarile UE 

 

Celulele marcate prin umbrire indică tipul de experiență de locuire specific tarii. Tehnica de generare a 

graficului este bazata pe calcularea reziduurilor standardizate ajustate in tabelul țări - tip de experiența de 

locuire. Pentru valorile statistic semnificative am făcut marcările prin umbrire.  

Sursa de date : EB73.3, calcule DS 

 

 

Consecințele  experienței de 

migrație  asupra dezvoltării  si 

modului de raportare la criza 

economica sunt variabile funcție 

de modelul de mișcare migratorie 

specific tarii.  

Exista cinci modele de experiențe de locuire temporara in 

străinătate la nivelul UE : britanic (Marea Britanie si Irlanda), 

nordic (Suedia, Danemarca, Finlanda, in principal), baltic 

(reprezentat  mai ales de Letonia si  Lituania), estic (Polonia si 

Romania in special) si sudic (Spania si Italia). 
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Anexa 2 .  Fundamentare tehnică a analizei prin modele de regresie 

Tabelul A 9. Predictori ai gradului de dificultate în plata facturilor în ultimele douăsprezece luni 

Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z

barbat* -0.045 0.257 -0.096 0.032 -0.171 0.010 -0.212 0.002 -0.127 0.015

casatorit cu copii* 0.232 0.000 0.355 0.000 0.368 0.000 0.485 0.000 0.212 0.000

15-29 ani* 0.370 0.020 0.410 0.034 0.506 0.005 0.557 0.000 0.583 0.000

30-59 ani* 0.465 0.000 0.493 0.002 0.555 0.000 0.595 0.000 0.586 0.000

invatamant superior* -0.448 0.000 -0.450 0.000 -0.427 0.000 -0.456 0.000 -0.412 0.000

invatamant primar* 0.342 0.000 0.275 0.001 0.313 0.001 0.368 0.000 0.315 0.001

specialist/manager* -0.508 0.000 -0.210 0.051 -0.414 0.000 -0.461 0.000 -0.335 0.000

functionar* -0.047 0.614 0.164 0.234 0.008 0.954 -0.080 0.513 0.169 0.049

muncit.calificat* 0.027 0.714 0.379 0.002 0.238 0.036 0.231 0.090 0.293 0.000

muncit.necalif* 0.427 0.001 0.896 0.000 0.638 0.000 0.636 0.000 0.747 0.000

somer* 0.975 0.000 1.219 0.000 1.273 0.000 1.202 0.000 1.160 0.000

urban* 0.223 0.014 0.121 0.146 0.251 0.004 0.176 0.000 0.203 0.001

gdp per capita -0.012 0.006 -0.008 0.148 -0.008 0.036 -0.013 0.024 -0.009 0.176

macroreg. UE EST 0.317 0.355 0.703 0.077 0.803 0.008 0.441 0.273 0.746 0.086

macroreg. UE SUD 0.724 0.000 0.678 0.020 1.320 0.000 0.752 0.000 0.743 0.003

macroreg. UE NORD -0.266 0.439 -0.166 0.378 -0.323 0.043 0.060 0.792 -0.101 0.701

Psudo R2 0.066 0.071 0.116 0.085 0.082

n 26030 26227 26166 26238 26237

2008/1 2009/1 2010/1 20102 2011/1

  

Tabelul prezintă cinci modele de regresie ordinală logistică folosind ca variabilă dependentă percepția gradului de 

dificultate în plata facturilor (”In ultimele  12 luni ați spune că ați avut dificultăți în a vă  plăti factura la sfârșitul lunii (1 

aproape niciodată, 2  ocazional, 3 in cea mai mare parte a timpului). Valul de sondaj pentru care este calculat modelul 

este specificat prin cifra care indică anul și 1 –primăvara sau 2 toamna. Predictorii de tip variabila fictiva sunt marcați cu 

*. Modelul este rulat in STATA 12 cu folosirea comenzii ologit, opțiunile pweight (variabila de ponderare  w22)  și 

cluster (codul țari din care au fost culese datele). Corespunzător, valorile p decurg din estimarea erorilor standard 

robuste. Sursa de date Eurobarometru, valurile 2008/1, 2009/1, 2010/1, 2010/2, 2011/1 

 

Tabelul A 10. Predictori ai satisfacției față de viață 

Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z

barbat* 0.063 0.362 -0.016 0.583 -0.048 0.325 -0.048 0.434 -0.068 0.281

casatorit cu copii* 0.239 0.000 0.229 0.000 0.236 0.008 0.347 0.000 0.141 0.039

15-29 ani* 0.547 0.000 0.624 0.000 0.584 0.000 0.530 0.000 0.607 0.000

30-59 ani* -0.087 0.329 0.048 0.192 -0.017 0.835 0.025 0.739 0.033 0.643

invatamant superior* 0.329 0.000 0.252 0.000 0.374 0.000 0.274 0.000 0.368 0.000

invatamant primar* -0.175 0.019 -0.317 0.000 -0.287 0.000 -0.319 0.000 -0.171 0.006

specialist/manager* 0.164 0.018 0.147 0.050 0.203 0.006 0.292 0.000 0.207 0.000

functionar* 0.039 0.685 -0.052 0.241 0.010 0.914 0.074 0.185 0.020 0.862

muncit.calificat* 0.022 0.828 -0.117 0.116 -0.096 0.376 -0.012 0.869 0.096 0.259

muncit.necalif* -0.467 0.000 -0.448 0.000 -0.284 0.074 -0.298 0.001 -0.405 0.007

somer* -0.861 0.000 -0.893 0.000 -0.800 0.000 -0.708 0.000 -0.737 0.000

urban* -0.007 0.879 -0.069 0.375 0.006 0.918 -0.033 0.664 -0.034 0.628

gdp per capita 0.014 0.004 0.019 0.001 0.017 0.003 0.016 0.001 0.020 0.000

macroreg. UE EST -0.385 0.177 -0.444 0.220 -0.938 0.023 -0.632 0.044 -0.654 0.033

macroreg. UE SUD -0.262 0.468 -0.566 0.001 -0.243 0.481 -0.408 0.010 -0.430 0.010

macroreg. UE NORD 0.644 0.000 0.659 0.000 0.818 0.000 0.605 0.000 0.688 0.000

dificult.plata facturi -0.919 0.000 -0.911 0.000 -0.786 0.000 -0.962 0.000 -0.888 0.000

Psudo R2 0.104 0.131 0.131 0.130 0.138

n 25907 26138 26079 21906 26143

2008/1 2009/1 2010/1 2010/2 2011/1

 

Caracteristicile tehnice ale modelerelor sunt identice cu cele  din tabelul A4. Diferă numai variabila dependenta care 

în acest caz este satisfacția față de viață (1 minimă …….. 4 maximă). 
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Tabelul A 11. Predictori ai optimismului pe  macroregiuni socioculturale ale UE 

Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z

barbat* -0.203 0.121 0.082 0.354 0.022 0.807 -0.036 0.658 -0.021 0.799 -0.007 0.944

casatorit cu copii* -0.137 0.393 0.262 0.012 0.196 0.074 0.203 0.047 0.232 0.031 0.137 0.300

15-29 ani* 0.757 0.000 1.124 0.000 1.280 0.000 0.763 0.000 2.104 0.000 1.646 0.000

30-59 ani* 0.277 0.142 0.404 0.001 0.492 0.000 0.111 0.355 0.952 0.000 0.829 0.000

invatamant superior* -0.008 0.963 0.011 0.913 -0.009 0.943 -0.077 0.515 0.394 0.000 0.079 0.506

invatamant primar* -0.106 0.597 0.008 0.964 0.242 0.067 -0.117 0.239 -0.168 0.159 -0.147 0.358

specialist/manager* -0.233 0.359 -0.186 0.200 -0.318 0.055 0.186 0.223 -0.141 0.302 -0.167 0.336

functionar* -0.094 0.674 -0.198 0.153 -0.336 0.019 0.182 0.170 -0.230 0.069 -0.044 0.793

muncit.calificat* -0.467 0.024 -0.125 0.393 0.052 0.728 0.085 0.533 -0.483 0.011 -0.224 0.344

muncit.necalif* -0.851 0.089 0.119 0.548 -0.172 0.581 0.104 0.628 0.104 0.692 -0.156 0.564

indice bunuri electronice 0.073 0.200 0.042 0.169 0.086 0.006 0.081 0.005 0.006 0.844 0.013 0.759

satisfactie financiara in 

gospodarie 0.647 0.000 0.513 0.000 0.537 0.000 0.445 0.000 0.050 0.494 0.145 0.083

strat social autoatribuit 0.092 0.022 0.201 0.000 0.106 0.001 -0.023 0.476 -0.035 0.217 0.141 0.000

urban* 0.085 0.602 -0.206 0.018 0.147 0.151 0.003 0.968 -0.106 0.271 0.002 0.984

incredre in guvern 0.386 0.000 0.274 0.000 0.097 0.075 0.274 0.000 -0.021 0.639 0.137 0.017

incredere in UE 0.220 0.005 0.299 0.000 0.295 0.000 0.201 0.000 0.171 0.000 0.079 0.189

Pseudo R2 0.1 0.12 0.1 0.06 0.08 0.06

N 942 3785 4711 4632 5759 5018

NordEst- Romania Est, fara Romania Central-Est Sud Vest

 

Caracteristicile tehnice ale modelelor sunt identice cu cele  din tabelul A4. Diferă numai variabila dependenta care în acest caz este optimismul (așteaptă  ca 

viața personala peste 12 luni sa fie 1 mai proasta, 2 la fel ca in prezent, 3 mai buna). 
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Tabelul A 12. Predictori ai optimismului in Romania, 2009-2011 

 

 

Val 2009/1 Val 2010/1 Val 2011/1 

 

Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z 

bărbat* -0.17 0.19 0.13 0.35 -0.19 0.14 

căsătorit cu copii* -0.01 0.97 -0.16 0.48 -0.11 0.48 

15-29 ani* 0.70 0.00 1.17 0.00 0.82 0.00 

30-59 ani* -0.02 0.89 0.51 0.01 0.32 0.09 

învățământ superior* -0.23 0.22 0.12 0.49 0.03 0.86 

învățământ primar* 0.03 0.86 0.06 0.80 -0.13 0.51 

specialist/manager* 0.81 0.00 0.05 0.84 -0.17 0.49 

funcționar* 0.27 0.21 -0.23 0.30 -0.07 0.76 

muncit. calificat* 0.17 0.41 0.07 0.77 -0.45 0.03 

muncit.necalif* 0.08 0.88 -1.06 0.12 -0.87 0.08 

satisfacție financiara in 

gospodărie 0.60 0.00 0.43 0.00 0.66 0.00 

strat social autoatribuit 0.01 0.77 0.17 0.00 0.10 0.01 

urban* 0.37 0.01 0.01 0.94 0.14 0.36 

increare in guvern -0.03 0.76 0.49 0.00 0.38 0.00 

încredere in UE 0.10 0.22 0.12 0.10 0.23 0.00 

Pseudo R2 0.06 

 

0.1 

 

0.09 

 n  908 

 

949 

 

942 

  

Caracteristicile tehnice ale modelelor sunt identice cu cele  din tabelul A4. Diferă numai variabila 

dependenta care în acest caz este optimismul (așteaptă  ca viața personala peste 12 luni sa fie 1 mai 

proasta, 2 la fel ca in prezent, 3 mai buna). 
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Tabelul A 13. Predictori ai tipului de satisfacție-optimism pe total UE, 2011/1 

Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z

barbat* 0.179 0.094 0.247 0.002 0.145 0.020 0.092 0.104

casatorit cu copii* 0.078 0.539 0.001 0.990 -0.079 0.300 0.184 0.004

15-29 ani* 0.498 0.019 -0.140 0.334 -0.430 0.000 1.825 0.000

30-59 ani* 0.385 0.065 -0.047 0.698 0.078 0.408 0.911 0.000

invatamant superior* -0.170 0.218 -0.015 0.874 -0.237 0.004 0.110 0.098

invatamant primar* -0.156 0.341 0.087 0.428 0.154 0.059 -0.094 0.310

use internet* 0.560 0.011 0.282 0.053 0.016 0.884 0.292 0.009

specialist/manager* -0.210 0.360 0.091 0.511 -0.301 0.013 0.211 0.026

functionar* 0.305 0.095 0.144 0.266 -0.086 0.443 0.136 0.124

muncit.calificat* 0.091 0.655 0.103 0.518 -0.197 0.096 -0.017 0.875

muncit.necalif* 0.932 0.001 0.329 0.123 0.317 0.061 0.168 0.320

somer* 1.846 0.000 0.264 0.123 0.915 0.000 0.776 0.000

urban* -0.098 0.429 -0.136 0.131 0.111 0.111 0.028 0.643

gdp per capita, 2007 -0.043 0.000 -0.016 0.000 -0.050 0.000 -0.006 0.001

Romania* 1.756 0.000 -0.047 0.781 1.238 0.000 0.435 0.000

macroreg. UE EST fara 

Romania 0.025 0.866 -1.138 0.000 -0.086 0.292 0.122 0.194

macroreg. UE SUD -0.504 0.007 0.242 0.047 0.074 0.470 -0.032 0.727

macroreg. UE NORD -0.467 0.028 0.449 0.000 -0.322 0.020 0.457 0.000

dificult.plata facturi 1.033 0.000 0.471 0.000 0.987 0.000 0.262 0.000

incred.guvern* -0.080 0.218 -0.091 0.056 -0.313 0.000 0.090 0.005

incred. UE* 0.041 0.498 -0.202 0.000 -0.219 0.000 0.168 0.000

Indice bunuri gosp -0.107 0.093 -0.100 0.017 -0.154 0.000 -0.010 0.760

constanta -1.864 0.000 -0.955 0.000 1.411 0.000 -2.291 0.000

Pseudo R2 0.148

N 25527

Regresie multinomiala logistica. Categoria de referinta pentru variabila 

dependenta - satisfactie de continuitate.* variabile dummy. Calcule cu 

variabila de ponderare pentru UE27 din baza de date Eurobarometru. 

Sunt calculate erori standard robuste

y=tip de satisfactie -optimism

optimism dinamic multumit pesimist

nemultumit de 

continuitate multumit optimist
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Tabelul A 14. Predictori ai încrederii în Uniunea Europeană, 2009-2011 

 2009/1   2010/1   2011/1   

Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z 

satisfacție financiara  (1 minim…. 4 

maxim) 0.344 0.000 0.227 0.000 0.254 0.000 

strat social autoperceput (1 de jos… 

10 de sus) 0.051 0.014 0.070 0.000 0.081 0.000 

educație terțiară* -0.032 0.581 0.167 0.001 0.060 0.348 

educație primară* -0.139 0.000 -0.071 0.264 -0.072 0.297 

vârsta -0.001 0.618 0.000 0.857 -0.002 0.446 

percepe beneficii pentru țară din 

apartenența la UE* 1.010 0.000 1.095 0.000 0.935 0.000 

 

            

regiune Estica UE 0.976 0.000 0.903 0.000 1.109 0.000 

regiune Central-Estica UE 0.320 0.021 0.419 0.068 0.515 0.000 

regiune Sudica UE 0.309 0.009 0.245 0.030 0.259 0.160 

regiune Nordica UE -0.386 0.001 -0.467 0.008 -0.244 0.081 

Pseudo R2 0.134   0.155   0.126   

N 25526   25528   25516   

Sursa Eurobarometru. Regresii ordinale logistice. * variabile fictive 

 

Tabelul A 15. Predictori ai tipului de încredere în Uniunea Europeană sau în guvernul național 

Coef. p Coef. p Coef. p Coef. p
strat social autoatrib. (1 de jos ..10 

de sus) -0.064 0.003 0.058 0.084 0.002 0.925 0.092 0.000

satisfactie financiara -0.192 0.000 0.251 0.005 -0.028 0.646 0.193 0.002

satisfactie generala -0.063 0.203 0.152 0.047 -0.036 0.511 0.239 0.000

percepe beneficii UE* -0.441 0.000 -0.418 0.000 0.553 0.000 0.673 0.000

are acces la internet acasa* 0.108 0.170 0.386 0.001 0.140 0.114 -0.006 0.944

varsta -0.002 0.295 0.017 0.000 -0.006 0.019 0.000 0.983

barbat * 0.198 0.003 0.406 0.000 0.245 0.001 0.162 0.024

educatie tertiara* 0.215 0.012 0.275 0.016 0.351 0.000 0.239 0.007

educatie primara* -0.169 0.051 -0.341 0.007 -0.336 0.001 -0.251 0.012

somer * 0.232 0.057 -0.002 0.992 0.159 0.238 0.036 0.799

muncitor* 0.004 0.710 -0.034 0.031 -0.004 0.701 -0.007 0.550

PIB  per capita 2010 ca % din media UE 0.008 0.000 0.026 0.000 -0.013 0.000 0.004 0.005

_cons 1.154 0.000 -6.146 0.000 1.497 0.000 -2.025 0.000

Tip de incredere  in UE/guvern national**

Sursa de date: EB 2011/1.* variabilă fictivă. * *categoria de referință -fara incredere structurată (non-raspunsuri). N=25443. 

Pseudo R2=0.11

neincredere 

generalizata

pro-guvern (numai 

în guvern)

pro-UE (numai în 

UE)

orient. national-

europeana 

(proguvern și UE)

Predictori
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Tabelul A 16. Predictori ai sensurilor personale (sociale, prin agregare)  atribuite UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

(Constant) .515 .000 .244 .002 .296 .000 .253 .001 .180 .010 .114 .039

 varsta de 15-29 ani* .000 .993 .021 .545 .065 .048 -.067 .057 .011 .722 -.037 .127

dificult plata facturi* -.026 .213 .038 .064 .007 .727 -.018 .399 .045 .016 .028 .058

strat social (1 de joe..10 

de sus)

-.004 .687 .018 .045 -.015 .069 .027 .003 .002 .769 .003 .634

educ tertiar* .088 .008 .004 .898 .039 .227 .138 .000 -.021 .477 -.001 .951

educ. Primar* -.096 .020 -.050 .224 -.018 .655 -.028 .500 .004 .923 -.016 .580

munc. Necalificat* -.238 .006 -.107 .218 -.147 .076 -.154 .080 -.207 .008 .124 .043

familie cu copii* .075 .018 .011 .719 -.043 .159 -.038 .235 -.047 .098 .003 .881

preocup. 

Sit.econ.proprie*

.033 .297 .049 .128 .128 .000 -.004 .897 -.010 .733 -.009 .685

preocupat  de preturi* .087 .003 -.034 .238 .090 .001 .062 .036 .021 .413 -.007 .738

preocupat de educație* .116 .048 -.152 .010 .269 .000 .153 .011 -.044 .403 -.057 .174

preocupat de pensii* -.070 .080 -.101 .013 .033 .385 -.021 .605 .031 .387 .029 .308

preocup. De infract in 

tara*

-.043 .302 -.050 .235 .006 .877 .017 .692 .125 .001 .049 .096

reg. Mold. De Nord* .195 .000 .007 .881 -.006 .889 -.013 .785 .119 .004 .003 .935

reg. Sud-Muntenia* -.130 .004 .027 .555 -.089 .039 .095 .039 -.085 .035 -.067 .035

reg. Gurile Dunarii* -.073 .163 -.096 .068 -.128 .011 -.119 .027 -.047 .326 -.026 .479

reg. Trans. Vest* .082 .138 .127 .022 .041 .440 .107 .058 -.046 .353 -.085 .031

reg. Trans Nord-Vest* .238 .000 -.104 .036 -.101 .033 .033 .506 -.049 .266 -.095 .007

reg. Trans. Centrala* .042 .412 .045 .382 -.032 .516 .033 .521 -.138 .003 -.078 .032

R2 0.12 0.05 0.06 0.07 0.06 0.03

Sursa de date:  EB 75

Predictori

Sensuri sociale atribuite Uniunii Europene în Romania

Regresii multiple prin metoda  celor mai mici patrate.  * variabile fictive

Mobilitate Protectie social Euro democratie patologie soc. birocratie
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Tabelul A 17. Predictori ai  competenței subiective în cunoașterea Uniunii Europene, 2011/1 

UE27 NSM11 Romania

Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z

varsta 30-59 ani* 0.113 0.000 0.147 0.078 0.207 0.152

barbat* 0.421 0.000 0.329 0.000 0.138 0.305

strat social 0.060 0.026 0.073 0.013 0.038 0.389

satisf. venituri 0.091 0.009 0.011 0.868 0.253 0.016

dificultăți în plata facturilor -0.155 0.000 -0.090 0.126 -0.156 0.125

educ.primar* -0.221 0.018 -0.332 0.004 -0.597 0.002

educ tertiar* 0.400 0.000 0.575 0.000 0.115 0.529

foloseste internet* 0.246 0.000 0.222 0.008 -0.090 0.573

specialist* 0.135 0.048 0.111 0.395 0.359 0.165

functionar* -0.128 0.048 0.024 0.828 -0.300 0.208

incredere în UE 0.292 0.000 0.275 0.000 0.416 0.000

considera ca UE aduce 

beneficii tarii 0.228 0.000 0.266 0.000 0.072 0.410

educația o problemă* 0.271 0.008 0.017 0.948 0.640 0.105

energia o problemă* 0.227 0.009 -0.189 0.391 1.005 0.259

satisfacție față d eviață 0.079 0.048 0.159 0.005 -0.175 0.070

grad de informare despre UE 0.372 0.000 0.409 0.000 0.405 0.000

PIB per capita 2010 -0.007 0.024

tara din Nordul UE* -0.141 0.265

R2 0.100 0.11 0.09

N 25178 9523 974

Regresie ordinală logistica Rulare in STATA

* variabile fictive

Calcule cu variabila de ponderare, erori 

standard robuste
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Tabelul A 18.Predictori ai atașamentului față de Uniunea Europeană  

Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z Coef. P>z

varsta 0.003 0.438 -0.015 0.000 -0.007 0.006 0.002 0.357 0.002 0.429 -0.003 0.268

barbat* 0.069 0.596 0.048 0.537 0.112 0.146 0.181 0.013 -0.012 0.856 0.037 0.680

indice bunuri 0.098 0.047 0.040 0.097 0.031 0.232 0.094 0.001 0.027 0.308 0.044 0.269

educ.primara -0.369 0.098 -0.134 0.376 -0.234 0.066 -0.400 0.000 -0.017 0.867 -0.454 0.002

educ.tertiara 0.370 0.029 0.223 0.008 0.158 0.112 0.227 0.021 0.075 0.340 0.316 0.003

fluent o limba straina* 0.253 0.156 -0.156 0.068 -0.022 0.810 -0.066 0.460 0.229 0.007 0.285 0.005

urban* -0.505 0.001 0.417 0.000 0.003 0.972 -0.232 0.005 0.056 0.503 0.132 0.181

rude apropiate strain.* 0.785 0.023 0.113 0.404 0.050 0.782 -0.167 0.342 0.246 0.071 0.130 0.389

partener/a strain/a 0.505 0.154 -0.177 0.276 0.136 0.567 0.073 0.662 0.075 0.531 0.294 0.068

prieteni in strainatate 0.244 0.111 0.259 0.003 0.078 0.397 -0.010 0.913 -0.032 0.700 0.063 0.531

prieteni veniti din strain.* -0.290 0.155 -0.080 0.481 -0.223 0.044 0.103 0.285 0.172 0.031 0.325 0.002

proprietati in strainatate* -0.421 0.568 0.494 0.174 0.353 0.576 0.484 0.021 0.695 0.001 0.647 0.004

vacante in strainatate* 0.138 0.703 -0.081 0.631 -0.057 0.632 0.145 0.249 0.114 0.158 0.078 0.482

alimente tipice strainat.* -0.084 0.697 -0.202 0.083 -0.287 0.006 -0.226 0.047 -0.093 0.246 -0.157 0.128

urmareste stiri din strainat* 0.204 0.310 0.208 0.016 0.301 0.001 0.074 0.400 0.112 0.144 0.312 0.003

fara exper. de migr 0.116 0.751 0.058 0.728 -0.152 0.463 0.014 0.946 0.067 0.704 0.261 0.176

cu intentie de migratie* 0.403 0.203 0.054 0.720 0.232 0.290 0.365 0.105 0.115 0.565 0.097 0.658

locuit in strainat* -0.485 0.277 0.176 0.391 -0.117 0.636 0.335 0.151 0.403 0.046 -0.028 0.898

lucrat in strainatate* 0.872 0.007 0.346 0.026 0.114 0.499 0.129 0.456 -0.007 0.963 0.460 0.009

Pseudo R2 0.050 0.028 0.012 0.017 0.014 0.049

n 895 3925 4945 5018 5971 5218

Nordica

Modele de regresie ale atasamentului fată de  UE pe  Romania si macroregiuni UE

Sursa de date : Euroberometrul special 73.3 din 2010/1,  Noii Europeni. Modele construirte prin regresie ordinala logistică, folosind ponderile din 

Eurobarometru. Rulare in STATA si calculare de erori standard robuste

Romania Estică Central Estică Sudica Vestica

 


