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Flash Eurobarometer 263
(The Internal Market: Awareness - Perceptions - Impacts)
Country Specific Questionnaire
Romania

SURVEY ON INTERNAL MARKET POLICY
1.

GENERAL QUESTIONS

Q1. Ce vă vine în minte atunci când auziți cuvintele ”Piața Internă a Uniunii Europene”?
[SCRIE CUVÂNT CU CUVÂNT]:

………………………………………………………………………………………….

2.

FREE MOVEMENT OF PERSONS AND REGULATED PROFESSIONS

Q2a. Ați muncit sau munciți în prezent într‐un Stat Membru UE altul decât “țara natală”, adică unde ați
trăit cea mai mare parte a vieții?
[Informații suplimentare în atenția operatorilor: Prin muncă, înțelegem de ex. munca pe
termen lung, cel puțin 6 luni sau mai mult, pentru o companie în altă țară. Aceasta exclude
călătoriile de afaceri, sau deplasările pe termen scurt de la compania dvs. în alt Stat Membru
UE.]
[UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
Da, am muncit în trecut................................................................................................... 1
Da, muncesc în prezent ................................................................................................... 2
Nu. .................................................................................................................................. 3
[NȘ/NR] ......................................................................................................................... 9

DACĂ Q2a = 3 SAU 9. ALTFEL SARI LA Q3a
Q2b. Vă gândiți să munciți în alt stat Membru UE?
[Informații suplimentare în atenția operatorilor: Prin muncă, înțelegem de ex. munca pe un
termen mai lung, cel puțin 6 luni sau mai mult, pentru o companie în altă țară. Aceasta
exclude călătoriile de afaceri, sau deplasările pe termen scurt de la compania dvs. în alt Stat
Membru UE.]
[UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
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Da.................................................................................................................................... 1
Nu, deoarece nu sunt interesat(ă). .................................................................................. 2
Nu, deoarece sunt prea multe obstacole. ......................................................................... 3
[NȘ/NR] ......................................................................................................................... 9

Q3a. În legătură cu munca în alt Stat Membru UE, care [în funcție de răspunsul la Q2] considerați/ați
considera că este cel mai important obstacol pentru dvs.?
[Întrebare deschisă pre‐codificată, CODIFICĂ UN SINGUR RĂSPUNS]
Barierele de limbă ......................................................................................................... 01
Diferenţele culturale...................................................................................................... 02
Birocraţia implicată....................................................................................................... 03
Consideraţii de familie .................................................................................................. 04
Implicaţii legate de taxe ................................................................................................ 05
Nu îşi poate permite să trăiască în alt Stat Membru...................................................... 06
Îngrijorat că nu îi vor fi recunoscute calificările academice sau profesionale .............. 07
Lipsa informaţiilor despre oportunităţi ......................................................................... 08
Dificultatea găsirii unei slujbe potrivite ....................................................................... 09
Îngrijorat de faptul că standardele de securitate socială (precum pensiile, îngrijirea sănătăţii, şomajul
etc.) sunt mai reduse ..................................................................................................... 10
Nu există obstacole ....................................................................................................... 11
Altele, Vă rog specificați: ............................................................................................. 12
[NȘ/NR] ....................................................................................................................... 99

Q3b. Și al doilea obstacol ca importanță?
[Întrebare deschisă pre‐codificată, CODIFICĂ UN SINGUR RĂSPUNS]
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Barierele de limbă ......................................................................................................... 01
Diferenţele culturale...................................................................................................... 02
Birocraţia implicată....................................................................................................... 03
Consideraţii de familie .................................................................................................. 04
Implicaţii legate de taxe ................................................................................................ 05
Nu îşi poate permite să trăiască în alt Stat Membru...................................................... 06
Îngrijorat că nu îi vor fi recunoscute calificările academice sau profesionale .............. 07
Lipsa informaţiilor despre oportunităţi ......................................................................... 08
Dificultatea găsirii unei slujbe potrivite........................................................................ 09
Îngrijorat de faptul că standardele de securitate socială (precum pensiile, îngrijirea sănătăţii, şomajul
etc.) sunt mai reduse ..................................................................................................... 10
Nu există obstacole ....................................................................................................... 11
Altele, Vă rog specificați: ............................................................................................. 12
[NȘ/NR] ....................................................................................................................... 99

Q4. Din ce cunoaşteți, credeți că medicilor şi asistentelor le este permisă practicarea profesiei lor într‐
un Stat Membru UE, altul decât cel în care şi‐au obținut calificarea?
[Informații suplimentare în atenția operatorilor: Ne referim aici la situațiile în care doctorii
sau asistentele medicale îşi obțin calificarea într‐o țară, apoi se mută în altă țară unde îşi
practică meseria Nu ne referim de exemplu la situații în care un doctor ce practică într‐o țară
îşi oferă serviciile la cerere şi de cealaltă parte a graniței]
[CITEŞTE]
- Da, atât medicilor cât şi asistentelor medicale li se permite să practice 1
- Asistentelor medicale li se permite, medicilor nu..................2
- Medicilor li se permite, asistentelor medicale nu...................3
- Nici medicilor, nici asistentelor medicale nu li se permite ....4
[NȘ/NR] ...................................................................................9

Q5a. Atunci când folosiți serviciile unui coafor/unei coafeze, contează pentru dvs. în care anume țară
UE el sau ea şi‐a obținut experiența de lucru?
Da, experiența de muncă ar trebui să provină din România..................................1
Da, experiența de muncă ar trebui să provină doar din anumite State Membre UE2
Nu, experiența de muncă poate proveni din oricare Stat Membru ........................3
[NȘ/NR] ................................................................................................................9

Q5b. Ați folosit vreodată serviciile unui coafor/unei coafeze, cunoscând sau presupunând că el/ea şi‐a
obținut experiența de lucru în alt Stat Membru UE?
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Da..........................................................................................................................1
Nu..........................................................................................................................2
[NȘ/NR] ................................................................................................................9

Q6a. Atunci când folosiți serviciile unui medic, contează pentru dvs. în care anume țară UE şi‐a obținut
el sau ea calificarea?
Da, calificarea ar trebui să provină din România ..................................................1
Da, calificarea ar trebui să provină doar din anumite State Membre UE ..............2
Nu, calificarea poate proveni din oricare Stat Membru.........................................3
[NȘ/NR] ................................................................................................................9

Q6b. Ați folosit vreodată în trecut serviciile unui medic, cunoscând sau presupunând că el sau ea şi‐a
obținut calificarea în alt Stat Membru UE?
Da..........................................................................................................................1
Nu..........................................................................................................................2
[NȘ/NR] ................................................................................................................9
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3.

FREEDOM OF ESTABLISHMENT/FREE MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES

Q7. Din ce cunoaşteți, credeți că este posibil să angajați o companie localizată în alt Stat Membru UE
pentru a realiza lucrări de construcții sau renovare în România?
Da.............................................................................................1
Nu.............................................................................................2
[NȘ/NR] ...................................................................................9

Q8. Vă rog să indicați în ce măsură sunteți de acord sau în dezacord cu afirmațiile următoare.
Dacă o companie din alt Stat membru UE deschide o fabrică aproape de locul în care locuiți, sunteți în
mare măsură de acord, sunteți de acord, în dezacord sau în mare măsură în dezacord că:
[CITEȘTE – ROTEȘTE ‐ UN RĂSPUNS PE LINIE]
În mare măsură de acord ..........................................................4
De acord ...................................................................................3
În dezacord...............................................................................2
În mare măsură în dezacord .....................................................1
[NȘ/NR] ...................................................................................9

A … Aceasta va crea noi locuri de muncă pentru oamenii din regiunea dvs. ................... 4 3 2 1 9
B … Aceasta va crea noi locuri de muncă în regiunea dvs. pentru oameni din alte părţi.. 4 3 2 1 9
C … aceasta va crea bunăstare şi creştere economică în regiunea dvs.............................. 4 3 2 1 9
D … aceasta va conduce la salarii totale mai mari în regiunea dvs................................... 4 3 2 1 9
E … aceasta va creşte competiţia cu companiile din regiunea dvs.................................... 4 3 2 1 9

Q9. Vă rog să menționați, în ce măsură sunteți de acord sau în dezacord cu afirmațiile următoare.
Dacă o companie din regiunea dvs. deschide o fabrică în alt Stat Membru UE, ...
[CITEȘTE – ROTEȘTE ‐ UN RĂSPUNS PE LINIE]
În mare măsură de acord ..........................................................4
De acord ...................................................................................3
În dezacord...............................................................................2
În mare măsură în dezacord .....................................................1
[NȘ/NR] ...................................................................................9
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A … Aceasta va scădea securitatea locurilor de muncă in regiunea dvs.. ......................... 4 3 2 1 9
B … Aceasta va conduce la mai multă bunăstare şi creştere economică în regiunea dvs.. 4 3 2 1 9
C … Aceasta va conduce la salarii mai mici în general în regiunea dvs.. ......................... 4 3 2 1 9
D … Aceasta va duce la creşterea şomajului în regiunea dvs.. ......................................... 4 3 2 1 9
E … Aceasta va întări poziția companiei. ......................................................................... 4 3 2 1 9

Q10. Comparativ cu acum doi ani, credeți că ACUM aveți o varietate mai mare sau mai mică de produse
în următoarele magazine?
[Informații suplimentare în atenția operatorilor: Aici ne referim strict la varietatea
produselor ÎN magazine, nu la numărul magazinelor
O creştere a varietății produselor poate însemna un număr mai mare de mărci disponibile,
dar şi un număr mai mare de modele şi tipuri ale aceleiaşi firme]
[Informații suplimentare în atenția operatorilor: Prin magazine de electronice, ne referim la
magazine care vând televizoare, DVD‐playere, electrocasnice precum aspiratoare, etc.]
O varietate mai mare ................................................................3
Aceeaşi varietate ......................................................................2
O varietate mai mică ................................................................1
[NȘ/NR] ...................................................................................9
A. Farmacii ..................................................................................................... 3 2 1 9
B. Magazine de îmbrăcăminte cu amănuntul.................................................. 3 2 1 9
C. Supermarket-uri ........................................................................................ 3 2 1 9
D. Magazine de electronice ............................................................................ 3 2 1 9

6/12

4.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Q11. Din ceea ce cunoaşteți, există reguli generale şi legi în UE pentru combaterea contrafacerii şi
pirateriei?
Da.............................................................................................1
Nu.............................................................................................2
[NȘ/NR] ...................................................................................9

Q12. Ați cumpărat vreodată un produs cu bună credință, ca să aflați mai târziu că era contrafăcut?
Da.............................................................................................1
Nu.............................................................................................2
[NȘ/NR] ...................................................................................9

[DACĂ RĂSPUNSUL LA Q12 ESTE ‘1’]
Q13. Ce fel de produs(e)?
[Întrebare deschisă pre‐codificată]
Muzică .......................................................................................................................... 01
Film............................................................................................................................... 02
Software ........................................................................................................................ 03
Echipament sportiv ....................................................................................................... 04
Parfumuri ...................................................................................................................... 05
Tutun............................................................................................................................. 06
Produse farmaceutice .................................................................................................... 07
Jucării............................................................................................................................ 08
Electronice de larg consum ........................................................................................... 09
Îmbrăcăminte de modă şi accesorii ............................................................................... 10
Piese de rezervă (auto) .................................................................................................. 11
Altele............................................................................................................................. 12
[NȘ/NR] ........................................................................................................................ 99

Q14. În opinia dvs., când este acceptabil sau justificat să cumperi produse contrafăcute? Vă rog să
specificați pentru cazurile următoare în ce măsură sunteți de acord sau în dezacord
[CITEȘTE – ROTEȘTE ‐ UN RĂSPUNS PE LINIE]
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În mare măsură de acord ..........................................................4
De acord ...................................................................................3
În dezacord...............................................................................2
În mare măsură în dezacord .....................................................1
[NȘ/NR] ...................................................................................9
A. Este în regulă când preţul pentru produsul original/autentic este prea mare................. 4 3 2 1 9
B. Este în regulă când este vorba de produse de lux.......................................................... 4 3 2 1 9
C. Este în regulă când produsul original nu este disponibil sau nu este încă disponibil unde locuiţi dvs..
........................................................................................................................................... 4 3 2 1 9
D. Este în regulă atunci când nu contează calitatea produsului. ........................................ 4 3 2 1 9

Q15. Vă rog să menționați pentru afirmațiile următoare dacă sunteți în mare măsură de acord, de
acord, în dezacord sau în mare măsură în dezacord că, în general, produsele contrafăcute...
[CITEȘTE – ROTEȘTE ‐ UN RĂSPUNS PE LINIE]
În mare măsură de acord ..........................................................4
De acord ...................................................................................3
În dezacord...............................................................................2
În mare măsură în dezacord .....................................................1
[NȘ/NR] ...................................................................................9
A … au aceeaşi calitate ca şi produsele originale .............................................. 4 3 2 1 9
B … constituie o ameninţare pentru sănătate..................................................... 4 3 2 1 9
C … întreţin munca copiilor şi contrabanda ...................................................... 4 3 2 1 9
D … distrug afacerile şi slujbele ........................................................................ 4 3 2 1 9
E … descurajează companiile să inventeze produse noi şi să le introducă pe piaţă4 3 2 1

9

F … sprijină economiile ţărilor în care sunt produse ......................................... 4 3 2 1 9

5.

PUBLIC PROCUREMENT

Q16. Imaginați‐vă că autoritățile publice plănuiesc să construiască un spital în apropierea oraşului dvs..
Care ar trebui să fie factorul decizional hotărâtor în acordarea contractelor pentru un astfel
de proiect? Cel mai important factor ar trebui să fie...
[UN SINGUR RĂSPUNS POSIBIL]
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… acela ca firma căreia i se acordă contractul să fie românească ................ .1
… acela ca firma să angajeze oameni din zonă să realizeze lucrările............. 2
… Pentru a obţine cea mai bună calitate pentru banii contribuabililor indiferent unde este localizată
compania ........................................................................................................ 3
[NȘ/NR].......................................................................................................... 9

Q17. Imaginați‐vă că în această situație [în care autoritățile plănuiesc să construiască un spital] când
autoritățile decid cum să cheltuiască banii contribuabililor, aceştia nu aleg varianta cea mai
ieftină. În ce cazuri credeți că autoritățile pot accepta o ofertă mai costisitoare? Autoritățile
pot accepta o ofertă mai costisitoare ...
[CITEȘTE – ROTEȘTE ‐ UN RĂSPUNS PE LINIE]
[Informații suplimentare în atenția operatorilor: Prin aspecte sociale, ne referim de exemplu
la crearea locurilor pentru şomeri de lungă durată, tineri sau persoane cu dizabilități, etc.]

De acord, autorităţile pot accepta.............................................1
În dezacord, autorităţile nu pot accepta....................................2
[NȘ/NR] ...................................................................................9

A.…. Atâta timp cât aspectele legate de mediu sunt luate în considerare. .................... .1 2 9
B. …. Atâta timp cât se asigură că aspectele sociale sunt luate în considerare. ............ 1 2 9
C. …. Atâta timp cât se asigură că sunt favorizate companiile mici și mijlocii. ............ 1 2 9
D. …. Atâta timp cât se asigură că firma câştigătoare este românească......................... 1 2 9
E. …. Atâta timp cât se asigură că firma câştigătoare va angaja localnici pentru desfăşurarea lucrării
........................................................................................................................................ 1 2 9

Q18. Din ceea ce cunoaşteți, guvernele naționale din Uniunea Europeană trebuie să urmeze aceleaşi
reguli privind modul de acordare a contractelor, de exemplu pentru proiecte de
infrastructură? Dar autoritățile locale, de exemplu administrația din oraşul dvs.?
Da ............................................................................................1
Nu.............................................................................................2
[NȘ/NR] ...................................................................................9
Guvernele naţionale....................................................................................................... .1 2 9
Autorităţi locale, de ex. administraţia oraşului dvs......................................................... 1 2 9

Q 19. Sunteți de acord sau în dezacord cu afirmația că regulile comune generale ale UE privind modul în
care autoritățile publice acordă contracte ajută la combaterea favoritismului şi corupției?
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În mare măsură de acord ..........................................................4
De acord ...................................................................................3
În dezacord...............................................................................2
În mare măsură în dezacord .....................................................1
[NȘ/NR] ...................................................................................9
[Informaţii suplimentare în atenţia operatorilor: Prin “acordarea de contracte” ne referim la contractele
încheiate de o autoritate publică pentru procurarea de bunuri, servicii sau lucrări publice. Exemplu poate fi
achiziţionarea unui proiect de infrastructură.]

Q 20. Credeți că firmele româneşti ar trebui să poată concura pentru contracte publice în alte State
Membre UE?
Da ............................................................................................1
Nu.............................................................................................2
[NȘ/NR] ...................................................................................9

6.

CLOSING QUESTION

Q 21. Ați putea să spuneți pentru afirmațiile următoare dacă sunteți total de acord, de acord, în
dezacord sau total în dezacord cu acestea? Piața Internă în UE...
[CITEȘTE – ROTEȘTE ‐ UN RĂSPUNS PE LINIE]
În mare măsură de acord ..........................................................4
De acord ...................................................................................3
Dezacord ..................................................................................2
În mare măsură dezacord .........................................................1
[NȘ/NR] ...................................................................................9
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A. .... întăreşte Statele membre UE în competiţia lor cu SUA, Japonia sau China.4 3 2

1

.............................................................................................................. 9
B. .... asigură mai multe slujbe în UE............................................................ 4 3 2 1 9
C. .... a crescut nivelul de trai. ....................................................................... 4 3 2 1 9
D. .... asigură existenţa unei competiţii corecte între companii. .................... 4 3 2 1 9
F. ..... asigură o mai mare varietate de produse.............................................. 4 3 2 1 9
G. .... este doar în beneficiul marilor companii.............................................. 4 3 2 1 9
H. .... este o ameninţare la adresa identităţii şi culturii naţionale................... 4 3 2 1 9
I....... înrăutăţeşte condiţiile de muncă........................................................... 4 3 2 1 9
J....... scade standardele naţionale pentru protecţia consumatorilor............... 4 3 2 1 9
K. .... conduce la scăderea preţurilor pentru produse şi servicii în UE. ......... 4 3 2 1 9
L...... abordează schimbarea climei. .............................................................. 4 3 2 1 9
M..... are prea multe ţări diferite.................................................................... 4 3 2 1 9
N. .... garantează că se are grijă de cetăţenii săraci sau dezavantajaţi............ 4 3 2 1 9
O. .... poate limita efectele negative ale crizei financiare. ............................. 4 3 2 1 9
P. ..... ajută la a face mai bine faţă situaţiilor precum recenta criză a gazelor.4 3 2 1 9
Q. .... a umplut România cu mână de lucru ieftină......................................... 4 3 2 1 9

D1.

Sexul
[NU ÎNTREBA ‐ MARCHEAZĂ RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR]

D2.

D3.

‐

[1] Masculin

‐

[2] Feminin

Ce vârstă aveți?
‐

[_][_] ani

‐

[00] [Refuz/Fără răspuns]

Ce vârstă aveați când ați terminat ultima şcoală la zi?
[Scrie VÂRSTA LA CARE A TERMINAT ŞCOALA]

D4.

‐

[_][_]..........................................................................................................ani

‐

[ 0 0 ] ............. [ÎNCĂ URMEAZĂ O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA ZI]

‐

[ 0 1 ] ......[NU A FOST VREODATĂ LA ŞCOALĂ CU CURSURI DE ZI]

‐

[ 9 9 ] ............................................................................. [Refuz/Fără răspuns]

În ce priveşte ocupația dvs. actuală, ați spune că sunteți întreprinzător pe cont propriu,
angajat, muncitor necalificat sau ați spune că nu aveți o activitate profesională? Înseamnă că
sunteți...
[DACĂ VĂ ESTE DAT UN RĂSPUNS DIN CATEGORIA GENERALĂ, CITEŞTE SUB‐CATEGORIILE
CORESPUNZĂTOARE]
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- Întreprinzător pe cont propriu
Æ i.e. :

- agricultor, silvicultor, pescar............................................................................. 11
- proprietarul unui magazin, meşteşugar............................................................. 12
- specialist cu studii superioare (avocat, medic, contabil, arhitect,...)................ 13
- managerul unei companii.................................................................................. 14
- altceva................................................................................................................ 15

- Angajat
Æ i.e. :

- specialist cu studii superioare angajat (medic, avocat, contabil, arhitect) ....... 21
- manager general, director, poziţie de management de top............................... 22
- poziţie managerială de mijloc ........................................................................... 23
- Funcţionar public............................................................................................... 24
- Funcţionar, lucrător la birou.............................................................................. 25
- Alt angajat (vânzător, asistentă, etc...) .............................................................. 26
- altceva................................................................................................................ 27

- Muncitor calificat
Æ i.e. :

- Maistru / supervizor (şef de echipă, etc...)....................................................... 31
- Muncitor calificat .............................................................................................. 32
- Muncitor necalificat .......................................................................................... 33
- altceva................................................................................................................ 34

- Fără o activitate profesională
Æ i.e. :

- are grijă de gospodărie ...................................................................................... 41
- Student (la zi) .................................................................................................... 42
- pensionar ........................................................................................................... 43
- în căutarea unui loc de muncă........................................................................... 44
- altceva................................................................................................................ 45

- [Refuz]................................................................................................................................ 99

D6.

Ați spune că locuiți în...?
‐

zonă metropolitană .......................................................................................1

‐

alt oraş / centru urban ...................................................................................2

‐

zonă rurală ....................................................................................................3

‐

[Refuz]..........................................................................................................9
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