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România

Profilul reprezentanților locali 
și regionali intervievați  

Care dintre următoarele descrie sexul în 
care considerați că vă regăsiți? (%)

d2

Influența regiunilor și orașelor

România
(cerc exterior)

Total de acord Tind să fiu de acord

Tind să nu fiu de acord Deloc de acord

Nu ştiu

UE27 România

48 61

41 36

6 2

2 0

3 2

*Notă metodologică

Au fost trimise invitații prin e-mail 
politicienilor locali provenind de la toate
nivelurile și afilierile politice diferite. Cu 
toate acestea, din cauză că datele de 
contact disponibile și ratele de răspuns au 
variat, dar și din cauză că mărimea
eșantionului a fost limitată, nu putem
garanta reprezentativitatea deplină.

68

87RO

30

13RO

Bărbat Femeie

UE27 România

1 0

15 23

40 51

45 26

România
(cerc exterior)

18-24 de ani 25- 39 de ani

40-54 de ani 55+ de ani

După părerea dvs., cum ar putea regiunile și 
orașele să fie implicate cel mai eficient în 
dezbaterea privind Viitorul Europei? (Sunt posibile 
mai multe răspunsuri, %) 

q16

În general, sunteți de acord sau nu cu 
privire la faptul că regiunile și orașele ar trebui 
să aibă mai multă influență asupra viitorului 
Uniunii Europene? (%)

q15

Câți ani aveți? (%)
d1r1

Prin asigurarea unei dezbateri continue 
asupra subiectelor de la nivel regional și 

local

Prin susținerea organizării de adunări 
permanente a cetățenilor care să ofere 

informații cu privire la dezbatere

Prin implicarea în dezbaterea 
constituțională/convenția pentru 

revizuirea tratatelor UE

Altfel

Niciuna dintre acestea

65

80RO

27

41RO

26

30RO

5

3RO

4

0RO



56

33RO

55

71RO

49

61RO

35

44RO

33

61RO

27

12RO

26

26RO

24

39RO

14

12RO

2

0RO

România

Barometrul regional și local

Subiecte cheie ale UE pentru 
regiuni și orașe

După părerea dvs., în care dintre 
următoarele chestiuni ar trebui ca regiunile și 
orașele să devină mai influente în elaborarea 
politicilor UE? (Sunt posibile mai multe 
răspunsuri, %) 

q17

Războiul împotriva Ucrainei: 
răspunsuri regionale și locale

Ce tip de acțiuni a întreprins autoritatea dvs. 
locală sau regională ca răspuns la războiul 
împotriva Ucrainei? (Sunt posibile mai multe 
răspunsuri, %)

q1

76

82RO

57

51RO

53

64RO

50

59RO

Finanțarea UE pentru regiuni și 
orașe

După părerea dvs., care ar trebui să fie 
obiectivele-cheie ale finanțării acordate de UE 
pentru dezvoltarea viitorului orașului sau a 
regiunii dvs.? (Sunt posibile mai multe 
răspunsuri, %) 

q11

51

41RO

48

59RO

42

33RO

40

41RO

Criza climatică și mediul

O economie mai puternică, justiție 
socială și locuri de muncă

Educație, cultură, tineret și sport

Valori și drepturi, statul de drept și 
securitate

Sănătatea

Migrație

Democrație europeană

Transformarea digitală

UE în lume (politica externă, 
cooperarea pentru dezvoltare etc.)

Niciuna

Primirea refugiaților din Ucraina

Manifestarea unei solidarități politice 
cu Ucraina

Sprijinirea acțiunilor de solidaritate 
inițiate de cetățeni și de organizații 

sociale civile locale

Trimiterea de ajutoare materiale 
pentru Ucraina

Susținerea tranziției ecologice a 
economiei

Diminuarea creșterii prețurilor din 
domeniul energiei

Atenuarea impactului cauzat de criza 
climatică

Investirea în echipamente de transport 
moderne
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