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Pactul verde european,1lansat în 2019, stabilește strategia
UE  de  a  deveni  primul  continent  neutru  din  punct  de
vedere climatic până în 2050 și de a transforma Uniunea
într-o societate durabilă,  mai echitabilă  și  mai prosperă,
care respectă limitele planetare. Echitatea și solidaritatea
fac parte integrantă din Pactul verde, care subliniază că
nicio persoană și niciun loc nu ar trebui lăsate în urmă în
conformitate  cu  Pilonul  european  al  drepturilor  sociale2.
Pentru a încuraja acțiunile, Legea europeană a climei, în
vigoare din iulie 2021, stabilește un obiectiv obligatoriu de
neutralitate climatică în Uniune până în 2050 și un obiectiv
intermediar obligatoriu de reducere internă netă a emisiilor
de  gaze  cu  efect  de  seră  cu  cel  puțin  55 %  față  de
nivelurile din 1990 până în 2030. De asemenea, statele
membre  pun  în  aplicare  măsuri  pentru  a-și  atinge
obiectivele  climatice  prin  intermediul  planurilor  lor
naționale privind energia și  clima pentru perioada 2021-
30. 

Realizarea Pactului verde european este o prioritate-cheie
a  Comisiei  Europene.  Comisia  a  adoptat  o  serie  de
propuneri  de  politică  pentru  a  realiza  Pactul  verde
european, în special așa-numitul pachet „Pregătiți pentru
55”3. Pachetul de propuneri legislative va adapta politicile
UE în  materie  de  climă,  energie,  utilizare  a  terenurilor,
transport  și  impozitare  pentru  a  îndeplini  obiectivele
climatice  ale  UE.  Împreună  cu  nevoia  urgentă  de  a
combate  schimbările  climatice,  având  în  vedere  că
fenomenele meteorologice extreme devin din ce în ce mai
frecvente și mai intense, noua situație geopolitică însoțită
de prețuri ridicate la energie și de un cost mai ridicat al
vieții  consolidează  în  mod  clar  importanța  unei  tranziții
verzi  rapide.  La  18  mai  2022,  Comisia  Europeană  a
prezentat4REPowerEU, planul UE de eliminare treptată a
dependenței  sale  de  combustibilii  fosili  ruși  prin
introducerea accelerată a energiei din surse regenerabile,
economiile  de  energie  și  diversificarea  aprovizionării  cu
energie.  Politicile  privind  ocuparea  forței  de  muncă,
competențele  și  politicile  sociale,  de  exemplu  pentru  a
aborda deficitul de forță de muncă din sectoarele verzi și
pentru a oferi sprijin gospodăriilor vulnerabile, sunt și mai
importante într-un scenariu atât de accelerat. 

În  general,  tranziția  verde  oferă  multe  oportunități
importante și – cu politicile corespunzătoare de însoțire –
o șansă de a 1) reduce emisiile și de a îmbunătăți mediul;
2) crearea de locuri de muncă de calitate în tranziție; și 3)
îmbunătățirea bunăstării și bunăstării în general5. Cu toate
acestea, tranziția verde nu va fi în mod implicit favorabilă
incluziunii, iar politicile însoțitoare sunt necesare pentru a
asigura  o  tranziție  echitabilă  și  justă.  Politicile  noastre

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/  
european-green-deal_en 

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/  
economy-works-people/jobs-growth-and-investment/
european-pillar-social-rights_en 

3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/  
IP_21_3541 

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/  
IP_22_3131 

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX  
%3A52021SC0452&qid=1643714268435 

trebuie să se asigure că nimeni și niciun loc nu sunt lăsate
în urmă și că beneficiile și costurile acestei transformări
sunt  împărțite  în  mod  echitabil  în  întreaga  societate.
Asigurarea  unei  tranziții  verzi  echitabile  este  esențială
pentru  a  garanta  acceptarea  socială  a  politicilor  privind
schimbările climatice și sprijinul public pentru reformele și
investițiile  necesare  pentru  atingerea  obiectivelor  UE în
materie de climă și mediu. 

„Fără o reducere imediată și profundă a emisiilor în toate
sectoarele,  limitarea  încălzirii  globale  la  1,5 °C  nu  este
posibilă”,  avertizează  oamenii  de  știință  în  raportul
Grupului interguvernamental privind schimbările climatice
(IPCC)  din  aprilie  20226.  Raportul  solicită  schimbări
comportamentale  urgente  (mobilitate  durabilă,  clădiri
eficiente din punct de vedere energetic...), care pot duce
la o reducere estimată cu 40-70 % a emisiilor globale de
gaze  cu  efect  de  seră  până  în  2050  și  sugerează  că
aceste schimbări pot îmbunătăți sănătatea și bunăstarea
oamenilor. În același timp, există tot mai multe dovezi că
abordarea  schimbărilor  climatice  necesită  abordarea
inegalităților mari în ceea ce privește emisiile de carbon7. 

La 16 iunie 2022, statele membre ale UE s-au angajat în
unanimitate  să  adopte  un  cadru  comun de  politică  –  o
recomandare  a  Consiliului  –  pentru  asigurarea  unei
tranziții  echitabile  către neutralitatea climatică8.  Pe baza
acțiunilor  politice  în  curs,  prezenta  recomandare  oferă
statelor  membre orientări  politice cu privire  la modul de
abordare  a  aspectelor  legate  de  ocuparea  forței  de
muncă, competențe și aspecte sociale ale tranziției într-un
mod cuprinzător și coerent. O gamă largă de fonduri ale
UE  pot  sprijini  o  tranziție  verde  echitabilă,  în  special
Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), Mecanismul
pentru  o  tranziție  justă,  Fondul  social  european Plus  și
propunerea de fond pentru climă socială. 

Sondajul actual a fost conceput pentru a evalua atitudinea
și așteptările cetățenilor UE cu privire la tranziția verde și
impactul  pe  care  aceasta  îl  va  avea  asupra  vieții  lor.
Acesta acoperă în special următoarele domenii: 

● Percepțiile  privind  schimbările  climatice  și  echitatea
tranziției verzi; 

● Opinii privind responsabilitatea comună a cetățenilor și a
diferitelor  părți  interesate  în  ceea  ce  privește
combaterea  schimbărilor  climatice  și  facilitarea
tranziției verzi; 

● Așteptările privind oportunitățile de locuri  de muncă și
competențele în tranziția verde; 

●  Percepțiile  cu  privire  la  situația  energetică  actuală,
consumul de energie, inclusiv disponibilitatea de a
reduce consumul de energie și motivațiile de a face
acest lucru; 

● Locuințe eficiente din punct de vedere energetic; 

6 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/  
IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf 

7 https://wir2022.wid.world/chapter-6/   

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/  
QANDA_21_6823 
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● Transportul durabil, inclusiv calitatea, disponibilitatea și
accesibilitatea transportului public și măsuri care ar
încuraja  adoptarea  unor  opțiuni  de  transport  mai
durabile; 

● Accesul și satisfacția față de spațiile verzi locale; 

● Sprijin pentru diverse politici de sprijinire a unei tranziții
verzi echitabile. 
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Metodologia utilizată pentru anchetă 

Prezentul  raport  prezintă  rezultatele  integrale  ale
sondajului special Eurobarometru nr. 527 (EB97.4) privind
percepțiile în materie de echitate ale tranziției verzi, care a
fost realizat în perioada 30 mai-28 iunie 2022 în cele 27
de state membre ale UE. Au fost  intervievați  26 395 de
cetățeni ai UE din diferite categorii sociale și demografice. 

Metodologia utilizată este cea a sondajelor Eurobarometru
efectuate pentru Direcția Generală Comunicare (Unitatea
Monitorizare media și Eurobarometru). Cu toate acestea,
pentru a desfășura activități pe teren în timpul pandemiei
de COVID-19, a fost necesară modificarea metodologiei în
unele țări (interviuri online totale sau parțiale în unele țări).
La prezentul  raport  este anexată  o notă tehnică privind
metodologia sondajelor Eurobarometru, precum și modul
în care au fost efectuate interviurile de către institutele din
cadrul rețelei Kantar. De asemenea, sunt incluse metodele
de interviu și intervalele de încredere. În conformitate cu
Regulamentul  general  al  UE  privind  protecția  datelor9

(RGPD), respondenții au fost întrebați dacă ar fi de acord
să li se pună întrebări cu privire la aspecte care ar putea fi
considerate „sensibile”. 

Notă:  În  acest  raport,  țările  UE  sunt  menționate  prin
abrevierile  lor  oficiale.  Abrevierile  utilizate  în  prezentul
raport sunt: 

Belgia SĂ FIE Lituania LT

Bulgaria ROMÂNĂ Luxemburg ROMÂNĂ

Cehia CZ Ungaria ROMÂNĂ

Danemarca ROMÂNĂ Malta MT

Germania DE Țările de Jos ROMÂNĂ

Estonia ROMÂNĂ Austria ÎN

Irlanda ROMÂNĂ Polonia ROMÂNĂ

Grecia ROMÂNĂ Portugalia PT

Spania ROMÂNĂ România ROMÂNĂ

Franța ROMÂNĂ Slovenia ROMÂNĂ

Croația ROMÂNĂ Slovacia ROMÂNĂ

Italia ROMÂNĂ Finlanda ROMÂNĂ

Republica Cipru CY* Suedia SE

Letonia ROMÂNĂ

Uniunea Europeană – media ponderată pentru cele 27 
de state membre 

UE27

BE, FR, IT, LU, DE, AT, ES, PT, IE, NL, FI, EL, EE, SI, 
CY, MT, SK, LV, LT 

zona euro 

BG, CZ, DK, HR, HU, PL, RO, SE zona non-euro 

Cipru în ansamblu este unul dintre cele 27 de state membre ale Uniunii 
Europene. Cu toate acestea, acquis-ul comunitar a fost suspendat în 
partea din țară care nu este controlată de guvernul Republicii Cipru. Din 
motive practice, numai interviurile efectuate în partea din țara controlată 
de guvernul Republicii Cipru sunt incluse în categoria „CY” și în media UE-
27. 

9 2016/679

Dorim să mulțumim cetățenilor din întreaga Uniune
Europeană care și-au pierdut timpul pentru a participa

la acest sondaj. 

Fără participarea lor activă, acest studiu nu ar fi fost
posibil. 
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Marea  majoritate  a  cetățenilor  UE  care  răspund  la
acest Eurobarometru sunt de acord că tranziția verde
nu ar trebui să lase pe nimeni în urmă. Unii europeni,
în  special  cei  cu  venituri  disponibile  mai  mici,
consideră  că  guvernele,  autoritățile  locale  și
întreprinderile nu fac suficient pentru a asigura acest
lucru. 

●  Aproape  nouă  din  zece  respondenți  (88 %)  sunt  de
acord  că  tranziția  verde  nu  ar  trebui  să  lase  pe
nimeni în urmă. 

● Mai puțin de jumătate (46 %) sunt de acord că, până în
2050, produsele și serviciile energetice durabile vor
fi  accesibile  tuturor,  inclusiv  persoanelor  mai
sărace. 

●  Jumătate  (50 %)  sunt  de  acord  că  UE face  suficient
pentru  a  asigura  o  tranziție  verde  echitabilă,  iar
50 %  spun  acest  lucru  despre  autoritățile  lor
publice regionale, urbane sau locale. 47 % cred că
guvernul lor național face suficient, în timp ce 43 %
spun acest lucru despre companii  și  întreprinderi
private. 

●  Persoanele  cu  dificultăți  financiare,  sau  printre  prima
chintilă  a  distribuției  veniturilor,  sunt  mai
susceptibile  de  a  crede  că  fiecare  nivel  de
guvernare nu face suficient. 

În general, există optimism că politicile de combatere
a schimbărilor climatice vor crea mai multe locuri de
muncă de calitate, dar cei cu venituri disponibile mai
mici  sunt  mai  puțin  optimiști.  Un  pic  mai  mult  de
jumătate  consideră  că  au  competențe  pentru  a
contribui la tranziția verde, în timp ce doar o treime
consideră că locul lor de muncă contribuie la tranziția
verde. 

●  Aproape  șase  din  zece  respondenți  (57 %)  sunt  de
acord  că  politicile  de  combatere  a  schimbărilor
climatice vor crea mai multe locuri de muncă decât
vor elimina. 

● Peste șase din zece (61 %) sunt de acord că politicile de
combatere a schimbărilor climatice vor crea locuri
de muncă de calitate. 

●  Mai  mult  de  jumătate  (54 %)  sunt  de  acord  că
competențele lor actuale le permit să contribuie la
tranziția verde. 

● Cu cât respondenții cu venituri disponibile mai mari au,
cu atât sunt mai predispuși să simtă că au abilități
de a contribui: 65 % în cvintila a cincea consideră
că competențele lor actuale le permit să contribuie
la  tranziția  verde,  comparativ  cu  43 %  în  prima
cvintilă. Această tendință se reflectă și în celelalte
declarații privind oportunitățile de angajare10. 

● Mai mult de jumătate (55 %) sunt de acord că a fi într-un
loc de muncă care contribuie la avansarea tranziției
verzi este important pentru ei personal. 

10 Cu  cât  este  mai  mare  chintila,  cu  atât  mai  mult  venitul
disponibil are un respondent. 

● Cu toate acestea, doar o treime (34 %) sunt de acord că
locul  lor  de  muncă  contribuie  la  promovarea
tranziției verzi. 

Majoritatea  europenilor  sunt  speriați  de  schimbările
climatice  și  simt  o  responsabilitate  personală  de  a
acționa. 

● Șapte din  zece respondenți  (70 %) sunt  de  acord că
schimbările  climatice  sunt  ceva  care  îi  sperie,
femeile (74 %) fiind mai susceptibile de a fi speriate
decât bărbații (66 %). 

●  Mai  mult  de  trei  sferturi  (77 %)  dintre  respondenți
consideră că este responsabilitatea personală de a
acționa pentru a limita schimbările climatice. 

● Aproape trei sferturi (72 %) dintre respondenți consideră
că ar trebui să facă personal mai mult decât fac în
prezent  pentru  a  contribui  la  tranziția  verde  și
pentru a combate schimbările climatice, indiferent
de ceea ce fac alții. 

● Doar o treime dintre respondenți (27 %) consideră că nu
trebuie să ia măsuri personale pentru a combate
schimbările  climatice  în  cazul  în  care  nici  alte
persoane din țara lor nu iau măsuri. În mod similar,
puțini consideră că țara lor nu trebuie să ia măsuri
pentru a combate schimbările climatice și de mediu
dacă nici alte țări nu iau măsuri (25 %). 

Prețurile actuale ale energiei și costurile de transport
reprezintă  o  problemă  serioasă  pentru  marea
majoritate a europenilor. 

●  Peste  nouă  din  zece  respondenți  (93 %)  din  UE
consideră  că  nivelul  prețurilor  la  energie  pentru
persoanele din țara lor este o problemă gravă. De
fapt,  majoritatea  (58 %)  consideră  că  este  o
„problemă foarte gravă”. 

● Opt din zece (79 %) spun că costul actual al nevoilor
energetice ale gospodăriilor lor este o problemă. În
plus,  4  din  5  (80 %)  spun  că  costul  actual  al
combustibilului pentru nevoile lor de transport este
o problemă. 

● Respondenții cu cel mai mare venit disponibil (68 %) au
cea mai  mică probabilitate  de a spune că costul
actual  al  nevoilor  lor  energetice ale  gospodăriilor
este o problemă gravă, în special în comparație cu
cei cu cel mai mic venit disponibil (84 %). 

● Respondenții din țările din Europa de Sud și din unele
țări  din  Europa  de  Est  sunt  mai  susceptibili  să
spună că costul actual al nevoilor lor de energie ale
gospodăriilor  este  o  problemă  în  comparație  cu
țările  din  Europa de  Nord  și  de  Vest.  Un model
similar se aplică costului  actual  al  combustibilului
pentru nevoile de transport. 

Aproximativ jumătate dintre europeni spun că ar putea
folosi  mai  puțină  energie  și  majoritatea  nu  sunt
pregătiți  să  plătească  mai  mult  pentru  energia  lor.
Respondenții spun că persoanele mai bogate ar trebui
să  depună  mai  multe  eforturi  pentru  a-și  reduce
consumul de energie. 

9



Eurobarometru special 527 

Percepțiile privind echitatea tranziției verzi

● Mai mult de jumătate (53 %) sunt încrezători că ar putea
folosi mai puțină energie decât acum. 

● Respondenții cu mai puține dificultăți financiare au mai
multe șanse să aibă încredere că ar putea folosi
mai puțină energie. 

●  Patru  din  zece  (37 %)  sunt  încrezători  că  un  număr
mare în țara lor este gata să își limiteze consumul
de energie pentru a limita schimbările climatice. 

●  Mai  mult  de  șase  din  zece  (62 %)  declară  că  și-ar
reduce consumul de energie în principal din motive
economice, în timp ce 36 % ar face acest lucru în
principal din motive de mediu. Respondenții cu cel
mai  mare  venit  disponibil  sunt  (47 %)  cei  mai
susceptibili  de a reduce consumul de energie din
motive de mediu. Respondenții cu cel mai mic venit
disponibil  sunt  (68 %)  cei  mai  susceptibili  de  a
reduce  consumul  de  energie  din  motive
economice. 

●  Majoritatea  respondenților  (64 %)  nu  sunt  dispuși  să
plătească  prețuri  mai  mari  la  energie  pentru  a
contribui  la  accelerarea  tranziției  verzi:  46 %  nu
sunt  dispuși  pentru  că  nu  își  pot  permite  să
plătească mai mult, în timp ce 18 % nu doresc, dar
își pot permite acest lucru. 

●  Majoritatea  respondenților  (87 %)  consideră  că
persoanele  mai  bogate,  în  special,  ar  trebui  să
depună  mai  multe  eforturi  pentru  a-și  reduce
consumul de energie. 

●  Majoritatea  respondenților  își  evaluează consumul  de
energie ca fiind mai mic decât cel al altor persoane
din  țara  lor  (70 %).  Doar  28 %  recunosc  că
consumul  lor  este  ridicat  în  comparație  cu  alte
persoane din țara lor. 

Peste  o  treime  dintre  europeni  au  făcut  deja
îmbunătățiri în ceea ce privește eficiența energetică în
ultimii  cinci  ani.  Costul  este  principalul  obstacol  în
calea îmbunătățirii eficienței energetice la domiciliu, în
special pentru categoriile vulnerabile. 

● Patru din zece respondenți (40 %) consideră că locuința
lor are nevoie de o renovare eficientă din punct de
vedere energetic. 

● În ultimii cinci ani, 35 % dintre respondenți au luat una
sau mai  multe  măsuri  pentru  a-și  face casa  mai
eficientă  din  punct  de  vedere  energetic  (de
exemplu,  izolarea  termică,  schimbarea  ușilor  și
ferestrelor sau a sistemului de încălzire). 

●  În  ultimii  cinci  ani,  10 % dintre  respondenți  au  primit
fonduri  publice,  subvenții  sau  ajutor  financiar
pentru a-și face casa mai durabilă sau mai eficientă
din punct de vedere energetic. 

●  Costul  este  principalul  obstacol  în  calea  îmbunătățirii
eficienței  energetice  la  domiciliu.  43 %  dintre
respondenți  spun că a-și  face casa mai  eficientă
din punct de vedere energetic este prea scump și
nu își poate permite, în timp ce 21 % au menționat
că este prea scump, dar că și-ar putea permite. 

●  Respondenții  șomeri,  cei  care  întâmpină  dificultăți  în
plata facturilor sau gospodăriile singure cu copii au
mai multe șanse să identifice costurile ca o barieră
în  calea  îmbunătățirii  eficienței  energetice  la
domiciliu. 

●  Unii  respondenți  (16 %)  raportează,  de  asemenea,
dificultăți în găsirea de persoane calificate pentru a
face munca sau dificultăți în găsirea materialelor și
echipamentelor necesare pe piață (15 %). 

Aproape  jumătate  (48 %)  dintre  europeni  utilizează
soluții  de  mobilitate  durabilă  ca  principal  mod  de
transport, care este mai mare decât în 2019. 

● Într-o zi obișnuită, cele mai frecvente forme de transport
sunt  o  mașină  (47 %),  mersul  pe  jos  (21 %),
transportul  public  (16 %) și  ciclismul sau scuterul
(8 %). 

● Cu cât un respondent are mai mult venit disponibil, cu
atât  este  mai  probabil  să  spună  că  modul  lor
principal  este o mașină și  cu atât  este mai puțin
probabil  să  spună  că  este  mersul  pe  jos.  De
exemplu,  31 %  în  chintila  primului  venit
menționează mersul pe jos, comparativ cu 10 % în
chintila a 5-a. 

● Șase din zece respondenți (60 %) au evaluat calitatea
transportului public în zona lor ca fiind bună, (55 %)
spun că disponibilitatea este bună, iar 54 % spun
că accesibilitatea este bună. Aceste cifre sunt mult
mai mici în zonele rurale. 

● Transportul public mai frecvent (36 %), transportul public
mai accesibil  (29 %),  transportul  public  mai  rapid
(23 %), rutele de transport public noi sau mai bine
concepute  (21 %)  sau  mai  multe  benzi  pentru
biciclete mai sigure (20 %) sunt caracteristicile cele
mai  menționate  care  ar  ajuta  respondenții  să
aleagă moduri de transport mai durabile, în special
în zonele rurale. 

Majoritatea respondenților locuiesc la o plimbare de
10  minute  de  un  spațiu  verde  de  bună  calitate.
Satisfacția față de cel mai apropiat spațiu verde este
într-o anumită măsură mai mică în zonele urbane. 

●  Jumătate  (50 %)  dintre  respondenți  locuiesc  la  cinci
minute sau mai puțin de un spațiu verde mergând
pe jos, în timp ce 26 % spun că trăiesc între șase și
zece minute distanță. 

●  Diferențele  de  acces  variază  puternic  în  funcție  de
situația  financiară.  De  exemplu,  mai  mult  de
jumătate  (55 %)  dintre  cei  care  rareori  sau
niciodată  nu  au  probleme  de  plată  a  facturilor
trăiesc  la  o  plimbare  de  cinci  minute  de  spațiu
verde,  comparativ  cu  aproximativ  patru  din  zece
(42 %)  care  au  probleme  cu  plata  facturilor  cel
puțin o parte din timp. 

● O mare majoritate a respondenților (85 %) spun că sunt
mulțumiți  de  calitatea  spațiului  verde  cel  mai
apropiat de casa lor. În orașele mari, 83 % dintre
respondenți  sunt  mulțumiți  de  calitatea  celui  mai
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apropiat  spațiu  verde,  comparativ  cu 93 % dintre
cei care locuiesc la o fermă sau la țară. 

Există un sprijin larg pentru politicile menite să facă
tranziția verde echitabilă pentru toți, inclusiv subvenții
pentru  sprijinirea  renovărilor  eficiente  din  punct  de
vedere  energetic,  investiții  în  transportul  public  și
norme și stimulente pentru întreprinderile private. 

●  Mai  mult  de  șase  din  zece  europeni  (62 %)  sunt  în
favoarea  alocării  unei  cote  de  energie  fiecărui
cetățean,  pentru  a  se  asigura  că  toată  lumea
depune  o  parte  echitabilă  a  eforturilor  de
combatere a schimbărilor climatice. 

● Peste șapte din zece (71 %) sunt în favoarea impozitării
produselor și serviciilor care contribuie cel mai mult
la schimbările climatice și redistribuirea veniturilor
către  gospodăriile  cele  mai  sărace  și  mai
vulnerabile. 

●  Aproape  nouă  din  zece  (89 %)  sunt  în  favoarea
subvenționării  persoanelor  pentru  a  contribui  la
eficientizarea energetică a locuințelor lor, în special
a  celor  cu  venituri  disponibile  mai  mici  și  a
gospodăriilor cele mai vulnerabile. 

●  În  mod  similar,  89 %  sunt  în  favoarea  creșterii
investițiilor  țării  lor  în  infrastructura  de  transport
public. 

●  Marea  majoritate  (87 %)  sunt  în  favoarea  încurajării
întreprinderilor private, prin norme și stimulente, să
(1) își  reducă emisiile mai rapid,  (2) să treacă la
metode  de  producție  mai  eficiente  din  punct  de
vedere  energetic,  (3)  să  adopte  procese  mai
circulare și mai durabile și (4) să își recalifice forța
de muncă, după caz. 

11
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O TRANZIȚIE VERDE ECHITABILĂ 
ESTE ESENȚIALĂ ȘI ASOCIATĂ CU 
OPORTUNITĂȚI
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1.  Necesitatea  unei  tranziții
verzi echitabile
Majoritatea respondenților sunt de acord că nimeni nu
ar  trebui  lăsat  în  urmă  în  tranziția  verde,  dar  o
minoritate  este  convinsă  că,  până  în  2050,  energia,
serviciile  și  produsele  durabile  vor  fi  accesibile
tuturor. 

Aproape nouă din zece respondenți (88 %) sunt de acord
că tranziția verde nu ar trebui să lase pe nimeni în urmă,
jumătate (50 %) afirmând că „sunt total de acord”11.  Mai
puțin de unul din zece (8 %) nu sunt de acord cu această
afirmație, doar 2 % spunând că „nu sunt total de acord”. 

Peste șapte din zece respondenți din fiecare stat membru
sunt de acord că tranziția verde nu ar trebui să lase pe
nimeni în urmă, proporțiile variind de la 97 % în Cipru și
95 % în Luxemburg și Malta la 72 % în România, 78 % în
Bulgaria și 80 % în Estonia. 

11 QA1.2. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord
cu următoarele afirmații? Tranziția verde nu ar trebui să lase
pe nimeni în urmă 

13

QA1.2.:  În  ce  măsură  sunteți  de  acord  sau  sunteți  de
acord  cuurmătoarele  afirmații?  Tranziția  verde  nu  ar
trebui să lase pe nimeni în urmă (% – UE-27)

Total nu 
sunt de 
acord

2

Nu știu
4

Tendința 
de a nu fi 
de acord

6

Tendința de 
a fi de acord

38

Total de 
acord

50

(Mai/iunie 2022)

QA1.2: În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cuurmătoarele afirmații? (% - tranziția verde nu ar trebui să
lase pe nimeni în urmă)

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a nu 
fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu
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Încrederea că până în 2050 energia, produsele și serviciile
durabile vor fi accesibile tuturor, inclusiv persoanelor mai
sărace, este mai puțin răspândită, 46 % spunând că sunt
de acord, dintre care 14 % sunt de acord12. Aproape la fel
de mulți (48 %) nu sunt de acord, 17 % spunând că „nu
sunt de acord total”. Puțin peste unul din douăzeci (6 %)
spun că nu știu. 

În  șapte  țări,  inclusiv  Italia  (71 %),  România  (61 %)  și
Croația (60 %), majoritatea sunt de acord că până în 2050
energia,  produsele  și  serviciile  durabile  vor  fi  accesibile
tuturor. În schimb, doar 30 % în Franța, 31 % în Cehia și
32 % în Slovenia sunt de acord. 

12 QA1.4. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord
cu  următoarele  afirmații?  Sunteți  încrezători  că,  până  în
2050,  energia,  produsele  și  serviciile  durabile  vor  fi
accesibile tuturor, inclusiv persoanelor mai sărace.

14

QA1.4. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de
acord cu următoarele afirmații? Sunteți încrezători că,
până în 2050, energia, produsele și serviciile durabile
vor  fi  accesibile  tuturor,  inclusiv  persoanelor  mai
sărace.

Nu știu
6 Total de acord

14

Tendința de 
a fi de acord

32

Tendința de a 
nu fi de acord

31

Total nu 
sunt de 
acord

17

(Mai/iunie 2022)

QA1.4. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații? (% – sunteți încrezător că,
până în 2050, energia, produsele și serviciile durabile vor fi accesibile tuturor, inclusiv persoanelor mai sărace) 

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a nu 
fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu
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Analiza  sociodemografică la  „nivelul  UE”  ilustrează  o
serie  de  diferențe.  Respondenții  care  sunt  tineri,  se
confruntă cu puține dificultăți în a plăti facturile, trăiesc în
orașe mari sau au o viziune pozitivă asupra UE, au mai
multe  șanse  să  aibă  încredere  că,  până  în  2050,
produsele și serviciile energetice durabile vor fi accesibile
tuturor. 

● Cu cât este mai tânăr respondentul,  cu atât  este mai
probabil ca aceștia să fie siguri că, până în 2050,
produsele  și  serviciile  energetice  durabile  vor  fi
accesibile  tuturor.  De  exemplu,  52 %  dintre
persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani
sunt  încrezători  că,  până  în  2050,  energia,
produsele  și  serviciile  durabile  vor  fi  accesibile,
comparativ cu 43 % dintre persoanele cu vârsta de
peste 55 de ani. 

● Cu cât nivelul  de educație  al  respondenților  este mai
ridicat, cu atât mai mare este acordul că tranziția
verde nu ar trebui să lase pe nimeni în urmă. De
exemplu,  92 %  dintre  respondenții  cu  diplomă
universitară sunt de acord că tranziția verde nu ar
trebui  să lase pe nimeni  în  urmă,  comparativ  cu
74 %  cu  un  nivel  de  educație  inferior  celui
secundar. 

● Cu cât un respondent întâmpină mai puține dificultăți în
plata facturilor, cu atât este mai probabil ca aceștia
să fie încrezători că, până în 2050, energia durabilă
produsele și serviciile vor fi  accesibile tuturor. De
exemplu, 46 % dintre cei cu cele mai mici dificultăți
financiare sunt de acord că, până în 2050, opțiunile
privind energia durabilă vor fi accesibile tuturor, în
comparație cu 34 % dintre cei care se confruntă cu
cele mai mari dificultăți. 

●  Respondenții  din  marile  orașe  (49 %)  sunt  mai
predispuși  decât  orice alt  grup să aibă încredere
că, până în 2050, opțiunile de energie durabilă vor
fi accesibile tuturor. 

●  În  cele  din  urmă,  respondenții  cu  o  viziune  pozitivă
asupra  UE  (52 %)  sunt  mai  predispuși  să  aibă
încredere că, până în 2050, produsele și serviciile
energetice  durabile  vor  fi  accesibile  pentru  toată
lumea decât pentru cei cu o opinie negativă (34 %).
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16

Tranziția verde nu ar trebui să lase pe 
nimeni în urmă

Până în 2050, energia durabilă, produsele și 
serviciile vor fi accesibile tuturor

UE27 88 46

Sex

Bărbat 88 47

Femeie 89 45

Vârstă

«15-24 89 52

25-39 90 49

40-54 90 46

55+ 87 43

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 86 34

Din când în când 86 50

Aproape niciodată/niciodată 90 46

Imaginea UE

Total „pozitiv” 93 52

Neutră 87 44

Total „negativ” 82 34

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 86 40

A doua cvintilă 89 42

A treia cvintilă 90 46

A 4-a chintilă 91 49

A 5-a chintilă 91 47

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată nedeterminată 91 48

Angajat în cadrul unui contract pe termen scurt 88 45

Angajat în cadrul unui agent de muncă temporară/o 
platformă online

86 63

Lucrători independenți fără angajați 89 43

Persoane care desfășoară o activitate independentă 
cu angajați

88 48

Șomeri 90 41

Pensionar 86 42

Ai grijă de casă, inactivă 83 44

Student 91 55

Alte 99 31

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? (DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 74 37

Secundară 89 48

Post-secundară 91 42

Universitatea 92 45

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 91 49

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 88 41

Un oraș sau un oraș mic 89 47

Un sat de țară 87 44

O fermă sau o casă în mediul rural 89 45

QA1 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații? (% – total de acord))
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Aproximativ jumătate dintre respondenți consideră că
UE,  guvernele  naționale  și  autoritățile  locale  iau
suficiente  măsuri  pentru  a  se  asigura  că  tranziția
verde este echitabilă. 

Jumătate (50 %) dintre toți respondenții sunt de acord că
UE  face  suficient  pentru  a  asigura  o  tranziție  verde
echitabilă, 14 % afirmând că „sunt în totalitate de acord”.13

Pe de altă parte, 43 % nu sunt de acord, iar 12 % nu sunt
de acord. Mai mult de unul din douăzeci (7 %) spun că nu
știu. 

Jumătate  (50 %)  sunt  de  acord,  de  asemenea,  că
autoritățile  lor  publice  regionale,  urbane  sau  locale  fac
suficient  pentru  a  se  asigura  că  tranziția  verde  este
echitabilă, 14 % afirmând că „sunt în totalitate de acord”.
Mai mult de patru din zece (45 %) nu sunt de acord, 12 %
spunând că „nu sunt de acord total”.  Unul  din 20 (5 %)
spune că nu știe. 

13 QA2.  În  ce  măsură sunteți  de  acord  sau nu de acord  cu
faptul  că fiecare dintre următorii  actori  ia suficiente măsuri
pentru a se asigura că tranziția verde este echitabilă? (2.1
Societăți private, întreprinderi. 2.2 Autoritățile publice locale,
regionale sau locale. 2.3 Guvernul (NATIONALITATEA). 2.4
UE)

Aproape jumătate (47 %) dintre respondenți consideră că
guvernul lor național face suficient pentru a se asigura că
tranziția verde este echitabilă,  14 % fiind total de acord.
Cu toate acestea, o ușoară majoritate (49 %) nu este de
acord,  15 %  afirmând  că  „total  nu  sunt  de  acord”  că
guvernul lor național face suficient. 

Patru  din  zece  respondenți  (43 %)  sunt  de  acord  că
întreprinderile și întreprinderile private fac suficient pentru
a  se  asigura  că  tranziția  verde  este  echitabilă,  11 %
afirmând că sunt de acord. Cu toate acestea, majoritatea
nu sunt de acord (52 %), în timp ce 15 % declară că „nu
sunt în totalitate de acord”. Unul din 20 (5 %) spune că nu
știe. 

17

QA2. În ce măsură sunteți  de acord sau nu de acord cu faptul  că fiecare dintre următorii  actori  ia
suficiente măsuri pentru a se asigura că tranziția verde este echitabilă? (% – UE) 

Autoritățile publice regionale, municipale sau locale

UE

Guvernul (NATIONALITATE)

Companii private, întreprinderi

Total de 
acord

Tendința de 
a fi de acord

Tendința de a 
nu fi de acord

Total nu sunt 
de acord

Nu știu
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În 23 de state membre ale UE, majoritatea respondenților
consideră că UE face suficient pentru a asigura o tranziție
verde  echitabilă,  deși  proporțiile  variază  de  la  78 % în
Malta,  69 %  în  Cipru  și  68 %  în  Polonia  la  45 %  în
Bulgaria. În celelalte patru țări, o minoritate este de acord,
37 % în Franța, 41 % în Grecia și 42 % atât în Germania,
cât și în Slovacia. 

Este demn de remarcat faptul că mai mult de unul din cinci
(21 %) din Bulgaria nu este în măsură să răspundă. 

18

QA2.4. În ce măsură sunteți de acord sau nu de acord cu
faptul că fiecare dintre următorii  actori  ia suficiente măsuri
pentru a se asigura că tranziția verde este echitabilă? UE (%
– UE) 

Nu știu
7

Total de 
acord

14

Tendința 
de a fi 

de acord 
36

Tendința 
de a nu fi 
de acord

31

Total nu 
sunt de 
acord

12

(Mai/Jun. 2022)

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a 
nu fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu

QA2.4. În ce măsură sunteți de acord sau nu de acord cu faptul că fiecare dintre următorii actori ia 
suficiente măsuri pentru a se asigura că tranziția verde este echitabilă? UE (% – UE) 
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În  14  țări,  majoritatea  respondenților  sunt  de  acord  că
guvernul lor național face suficient pentru a se asigura că
tranziția verde este echitabilă, cu cele mai ridicate niveluri
de acord în Finlanda (71 %), Luxemburg (67 %) și Malta
(64 %). În schimb, doar 30 % în Bulgaria, 31 % în Grecia
și  33 % în Slovacia sunt de acord că guvernul  lor  face
suficient. 

Există,  de  asemenea,  câteva grupuri  de țări  care pot  fi
evidențiate.  De  exemplu,  țările  nordice  tind  să  aibă  un
sprijin  ridicat  pentru guvernul  lor  național.  Ca atare;  cel
puțin șase din zece respondenți sunt de acord că guvernul
lor național face suficient în Finlanda (71 %), Danemarca
(63 %) și Suedia (60 %). 
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Nu știu
4 Total de 

acord
14

Tendinț
a de a fi 

de 
acord

33

Tendința de a 
nu fi de acord

34

Total nu sunt 
de acord

15

(Mai/Jun. 2022)

QA2.3 În ce măsură sunteți de acord sau nu de acord cu 
faptul că fiecare dintre următorii actori ia suficiente 
măsuri pentru a se asigura că tranziția verde este 
echitabilă? 
Guvernul (NATIONALITATE) (% – UE-27)

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a 
nu fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu

QA2.3 În ce măsură sunteți de acord sau nu de acord cu faptul că fiecare dintre următorii actori ia 
suficiente măsuri pentru a se asigura că tranziția verde este echitabilă? 
Guvernul (NATIONALITATE) (% – UE-27)
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Există, de asemenea, diferențe considerabile între statele
membre  ale  UE în  ceea ce  privește  autoritățile  publice
regionale,  municipale  sau  locale.  În  17  țări,  majoritatea
sunt de acord că aceste autorități fac suficient pentru a se
asigura că tranziția verde este echitabilă, deși proporțiile
variază  de  la  68 % în  Finlanda,  64 % în  Luxemburg  și
62 % în Danemarca la 48 % în Irlanda. La celălalt capăt al
scalei, doar 26 % în Grecia, 32 % în Bulgaria și 40 % în
Lituania și Spania sunt de acord. 

Similar  cu  sprijinul  acordat  guvernelor  naționale,  țările
nordice  tind  să  aibă  o  rată  ridicată  de  sprijin  pentru
autoritățile publice regionale, urbane sau locale, cel puțin
șase din zece respondenți spunând că sunt de acord. 
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Nu știu
5

Total de 
acord

14

Tendința 
de a fi de 

acord
36

Tendința 
de a nu fi 
de acord

33

Total nu sunt 
de acord

12

(Mai/Jun. 2022)

QA2.2 În ce măsură sunteți de acord sau nu de 
acord cu faptul că fiecare dintre următorii actori 
face suficient pentru a se asigura că tranziția verde 
este echitabilă?
Autoritățile publice regionale, municipale sau 
locale
(% – UE-27)

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a 
nu fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu

QA2.2 În ce măsură sunteți de acord sau nu de acord cu faptul că fiecare dintre următorii actori face 
suficient pentru a se asigura că tranziția verde este echitabilă?
Autoritățile publice regionale, municipale sau locale
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Acordul  că  întreprinderile  private  fac  suficient  de  mult
variază considerabil de la o țară la alta. Există șapte țări în
care  majoritatea  este  de  acord,  cele  mai  mari  proporții
fiind înregistrate în Italia (64 %),  Danemarca, Ungaria și
Malta (54 %) și Finlanda (53 %). La celălalt capăt al scalei,
doar 25 % în Bulgaria, 27 % în Lituania și Grecia și 31 %
în Franța sunt de acord că întreprinderile și întreprinderile
private fac suficient. 

Este demn de remarcat faptul că aproape unul din cinci
(18 %) din Bulgaria declară că „nu știu”. 
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QA2.2 În ce măsură sunteți de acord sau nu de 
acord cu faptul că fiecare dintre următorii actori 
face suficient pentru a se asigura că tranziția 
verde este echitabilă?
Companii private, întreprinderi
(% – UE-27)

Nu știu
5 Total de 

acord
11

Tendința 
de a fi de 

acord
32

Tendința 
de a nu fi 
de acord

37

Total nu 
sunt de 
acord

15

(Mai/Jun. 2022)

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a nu 
fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu

QA2.1 În ce măsură sunteți de acord sau nu de acord cu faptul că fiecare dintre următorii actori ia suficiente 
măsuri pentru a se asigura că tranziția verde este echitabilă?
(% – societăți private, întreprinderi)
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Analiza ocio-demografică la nivelul UE arată că, cu cât
este mai tânăr respondentul, cu atât este mai probabil ca
acesta  să  fie  de  acord  cu  faptul  că  UE  face  suficient
pentru a asigura o tranziție verde echitabilă: 55 % dintre
persoanele  cu  vârste  cuprinse  între  15  și  24  de  ani
gândesc  în  acest  fel,  comparativ  cu  48 %  dintre
persoanele cu vârsta de peste 55 de ani. De asemenea,
subliniază următoarele: 

●  Respondenții  care  se  confruntă  cu  cele  mai  mari
dificultăți financiare sunt cel mai puțin probabil să
fie  de  acord  că  fiecare  dintre  acești  actori  face
suficient.  De  exemplu,  38 %  dintre  cei  care  au
dificultăți în a-și plăti facturile de cele mai multe ori
cred  că  guvernul  lor  național  face  destul,
comparativ  cu  47 %  care  se  confruntă  cu  mai
puține dificultăți. 

●  În  plus,  respondenții  cu  venituri  disponibile  în  prima
cvintilă sunt cel mai puțin probabil să fie de acord
că fiecare dintre acești actori face suficient. 

●  Respondenții  care  trăiesc  în  ferme  sau  locuințe  în
mediul rural sunt cei mai probabili să fie de acord
că  fiecare  dintre  acești  actori  face  suficient.  De
exemplu,  56 % dintre  cei  care  locuiesc  în  ferme
sau case din mediul rural consideră că guvernul lor
național  nu face suficient, în comparație cu 48 %
care locuiesc în orașe mari. 

● În cele din urmă, respondenții cu o imagine pozitivă a
UE sunt mai susceptibili să creadă că fiecare nivel
de  guvernare  face  suficient.  De  exemplu,  59 %
dintre cei care au o opinie pozitivă cu privire la UE
consideră că aceasta face suficient, în comparație
cu 32 % cu o opinie negativă. 
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Autoritățile publice
regionale,

municipale sau
locale 

UE 
Guvernul

(NATIONALITATE) 
Companii private,

întreprinderi

UE27 50 50 47 43

Sex

Bărbat 51 51 48 45

Femeie 48 49 45 42

Vârstă

15-24 51 55 47 43

25-39 50 53 47 44

40-54 50 51 47 43

55+ 49 48 46 41

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 40 42 38 34

Din când în când 49 50 47 45

Aproape niciodată/niciodată 51 52 47 43

Imaginea UE

Total „pozitiv” 54 59 52 46

Neutră 49 47 45 42

Total „negativ” 39 32 35 35

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 45 45 43 37

A doua cvintilă 53 50 49 43

A treia cvintilă 51 51 46 42

A 4-a chintilă 51 53 49 42

A 5-a chintilă 52 56 51 44

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată nedeterminată 51 53 48 45

Angajat în cadrul unui contract pe termen scurt 49 49 44 36

Angajat în cadrul unui agent de muncă temporară/o 
platformă online 

59 58 57 59

Lucrători independenți fără angajați 43 47 42 42

Persoane care desfășoară o activitate independentă cu 
angajați 

50 48 50 50

Șomeri 45 47 41 42

Pensionar 50 48 46 40

Ai grijă de casă, inactivă 42 46 44 38

Student 52 56 47 43

Alte 48 37 34 39

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai 
absolvit? (DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 42 40 41 39

Secundară 51 52 48 44

Post-secundară 49 46 43 41

Universitatea 49 52 46 40

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în 
care locuiți?

Un oraș mare 51 54 48 44

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 46 44 43 37

Un oraș sau un oraș mic 50 50 46 43

Un sat de țară 49 50 47 42

O fermă sau o casă în mediul rural 55 55 56 52

QA2În ce măsură sunteți de acord sau nu de acord cu faptul că fiecare dintre următorii actori ia suficiente
măsuri pentru a se asigura că tranziția verde este echitabilă? (% – total „Sunt de acord”)
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2. Oportunități  de angajare și
competențe în tranziția verde 

Majoritatea  respondenților  consideră  că  politicile  de
combatere a schimbărilor climatice vor crea mai multe
locuri  de  muncă  decât  vor  elimina,  precum  și  mai
multe locuri de muncă de calitate. 

Aproape șase din zece respondenți (57 %) sunt de acord
că politicile de combatere a schimbărilor climatice vor crea
mai multe locuri de muncă decât elimină, 15 % fiind total
de acord.14 Aproape trei din zece (29 %) nu sunt de acord,
iar 7 % spun că nu sunt de acord. Mai mult de unul din
zece (14 %) spun că nu știu. 

În 25 de țări, majoritatea respondenților sunt de acord că
politicile  de combatere a schimbărilor  climatice vor crea
mai  multe  noi  locuri  de  muncă  decât  elimină,  deși
proporțiile variază de la 73 % în Malta, 72 % în Suedia și
68 % în Italia și Danemarca la 38 % în Estonia. În Letonia
(35 %) și Cehia (39 %), doar o minoritate este de acord. 

Este demn de remarcat mai mult de un sfert în Bulgaria
(29 %), Portugalia și Estonia (ambele 27 %) spun că nu
știu. 

14 QA10.3. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord
cu următoarele afirmații cu privire la rolul muncii și al locurilor
de  muncă  în  tranziția  verde?  Politicile  de  combatere  a
schimbărilor  climatice vor  crea mai multe locuri  de muncă
decât vor elimina 
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(Mai/Jun. 2022)

Nu știu
14

Total de acord
15

Tendința 
de a fi de 

acord
42

Tendința de a 
nu fi de acord

22

Total nu sunt 
de acord

7

QA10.3 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți 
de acord cu următoarele afirmații cu privire la rolul 
muncii și al locurilor de muncă în tranziția verde?
Politicile de combatere a schimbărilor climatice 
vor crea mai multe noi locuri de muncă decât vor 
elimina (% – UE-27)

(Mai/Jun. 2022)

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a nu 
fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu

QA10.3 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații cu privire la rolul muncii 
și al locurilor de muncă în tranziția verde?
Politicile de combatere a schimbărilor climatice vor crea mai multe locuri de muncă decât vor elimina
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Peste șase din zece (61 %) sunt de acord că politicile de
combatere  a  schimbărilor  climatice  vor  crea  locuri  de
muncă de bună calitate, 16 % afirmând că „sunt total de
acord”.15 Pe de altă parte, mai mult de un sfert (27 %) nu
sunt  de  acord  cu  această  afirmație,  7 %  fiind  total  de
acord. Puțin peste unul din zece (12 %) spun că nu știu. 

Majoritatea respondenților din 25 de țări sunt de acord că
politicile  de combatere a schimbărilor  climatice vor crea
locuri de muncă de bună calitate, deși proporțiile variază
de la 80 % în Malta, 77 % în Cipru și 75 % în Suedia la
45 %  în  Estonia.  Cehia  (43 %)  și  Letonia  (42 %)  sunt
singurele țări în care o minoritate este de acord. 

Este demn de remarcat faptul că există patru țări în care
cel puțin una din cinci spune că nu știu: Bulgaria (27 %),
Portugalia (26 %), Estonia (25 %) și Lituania (20 %)

15 QA10.4. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord
cu următoarele afirmații cu privire la rolul muncii și al locurilor
de  muncă  în  tranziția  verde?  Politicile  de  combatere  a
schimbărilor  climatice  vor  crea  locuri  de  muncă  de  bună
calitate  (în  ceea  ce  privește  veniturile  salariale,  siguranța
locurilor de muncă și calitatea mediului de lucru). 
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Nu știu
12

Total de 
acord

16

Tendința 
de a fi 

de 
acord

45

Tendința 
de a nu fi 
de acord

20

Total nu 
sunt de 
acord

7

(Mai/Jun. 2022)

QA10.4 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de 
acord cu următoarele afirmații cu privire la rolul 
muncii și al locurilor de muncă în tranziția verde?
Politicile de combatere a schimbărilor climatice vor 
crea locuri de muncă de bună calitate (în ceea ce 
privește veniturile, siguranța locurilor de muncă și 
calitatea mediului de lucru)
(% – UE-27)

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a nu 
fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu

QA10.4 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații cu privire la rolul muncii și 
al locurilor de muncă în tranziția verde?
(% – politicile de combatere a schimbărilor climatice vor crea locuri de muncă de bună calitate (în ceea ce 
privește veniturile, siguranța locurilor de muncă și calitatea mediului de lucru)
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Analiza  sociodemografică la  nivelul  UE  nu  arată
diferențe  în  funcție  de  gen,  dar  ilustrează  următoarele:
respondenții cu un nivel ridicat de utilizare a internetului,
cu niveluri ridicate de educație, cu venituri disponibile mai
mari sau cu o imagine pozitivă a UE sunt mai susceptibili
să fie de acord cu ambele afirmații. 

● Cu cât respondentul  este mai tânăr, cu atât  este mai
probabil să fie de acord că politicile de combatere a
schimbărilor climatice vor crea locuri de muncă de
bună calitate sau că politicile vor crea mai multe
noi  locuri  de  muncă  decât  elimină.  De  exemplu,
66 % dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15
și  39 de ani  sunt  de acord că politicile  vor  crea
locuri  de  muncă de  bună calitate,  comparativ  cu
57 % dintre persoanele cu vârsta de peste 55 de
ani. 

● Respondenții  care au o utilizare ridicată a internetului
sunt  mai  susceptibili  să  fie  de  acord  cu  ambele
afirmații. De exemplu, 64 % dintre cei care folosesc
internetul în fiecare zi sunt de acord că politicile de
combatere a schimbărilor climatice vor crea locuri
de  muncă  de  bună calitate,  comparativ  cu  51 %
care nu utilizează niciodată internetul. 

● Respondenții  cu un nivel  ridicat  de educație sunt mai
susceptibili să fie de acord cu ambele afirmații. Ca
atare, 64 % cu un nivel universitar de educație sunt
de acord că politicile de combatere a schimbărilor
climatice vor crea mai multe locuri de muncă decât
vor  elimina,  comparativ  cu  45 %  cu  un  nivel
secundar de educație. 

●  Respondenții  care  se  confruntă  cu  cele  mai  mari
dificultăți  de  plată  a  facturilor  sunt  cel  mai  puțin
probabil să fie de acord cu fiecare declarație. 

● Cu cât un respondent are un venit disponibil mai mare,
cu atât este mai probabil ca acesta să fie de acord
cu  fiecare  declarație.  De  exemplu,  62 %  în
chintilele 4 și 5 sunt de acord că politicile vor crea
mai  multe  noi  locuri  de  muncă  decât  elimină,
comparativ cu 49 % în prima chintilă. 

● Cu cât mediul unui respondent este mai urbanizat, cu
atât este mai probabil ca acesta să fie de acord cu
fiecare  declarație.  De  exemplu,  67 %  dintre
locuitorii  orașelor  mari  consideră  că  politicile  vor
crea locuri de muncă de bună calitate, comparativ
cu 57 % care locuiesc în satele rurale. 

● Respondenții  cu o imagine pozitivă a UE (71 %) sunt
mult mai susceptibili  să fie de acord cu faptul că
politicile de combatere a schimbărilor climatice vor
crea locuri de muncă de bună calitate decât cei cu
o opinie negativă (44 %). Cei cu o imagine pozitivă
(66 %)  sunt,  de  asemenea,  mai  predispuși  să
spună că politicile vor crea mai multe noi locuri de
muncă  decât  elimină,  comparativ  cu  cele  cu  o
opinie negativă (39 %). 

●  Respondenții  fără  ocupație  și  lucrătorii  manuali
necalificați sunt cel mai puțin susceptibili să fie de
acord cu ambele declarații. De exemplu, 53 % fără
ocupație  actuală  sunt  de  acord  că  politicile  de

combatere a schimbărilor climatice vor crea locuri
de muncă de bună calitate,  comparativ  cu 72 %.
lucrând ca profesioniști independenți. 
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Politicile de combatere a 
schimbărilor climatice vor crea 
locuri de muncă de bună 
calitate (în ceea ce privește 
veniturile, siguranța locurilor de
muncă și calitatea mediului de 
lucru)

Politicile de combatere a 
schimbărilor climatice vor crea 
mai multe locuri de muncă decât 
vor elimina

UE27 61 57

Sex

Bărbat 63 58

Femeie 60 56

Vârstă

15-24 66 63

25-39 66 61

40-54 62 58

55+ 57 53

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 49 46

Din când în când 60 56

Aproape niciodată/niciodată 64 59

Imaginea UE

Total „pozitiv” 71 66

Neutră 57 54

Total „negativ” 44 39

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 52 49

A doua cvintilă 59 53

A treia cvintilă 62 59

A 4-a chintilă 67 62

A 5-a chintilă 67 62

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată nedeterminată 65 61

Angajat în cadrul unui contract pe termen scurt 61 56

Angajat în cadrul unui agent de muncă temporară/o platformă online 52 57

Lucrători independenți fără angajați 65 59

Persoane care desfășoară o activitate independentă cu angajați 63 56

Șomeri 56 52

Pensionar 56 52

Ai grijă de casă, inactivă 53 48

QA10 În ce măsură sunteți  de acord sau sunteți  de acord cu următoarele afirmații  cu privire la rolul muncii  și  al
locurilor de muncă în tranziția verde? (% – total „Sunt de acord”)
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Politicile de combatere a 
schimbărilor climatice vor crea 
locuri de muncă de bună 
calitate (în ceea ce privește 
veniturile, siguranța locurilor de
muncă și calitatea mediului de 
lucru)

Politicile de combatere a 
schimbărilor climatice vor crea 
mai multe locuri de muncă decât 
vor elimina

UE27 61 57

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? 
(DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 44 45

Secundară 59 55

Post-secundară 66 60

Universitatea 70 64

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 67 62

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 61 58

Un oraș sau un oraș mic 61 56

Un sat de țară 56 53

O fermă sau o casă în mediul rural 59 59

Care este ocupația ta actuală?

Responsabil pentru cumpărăturile obișnuite și îngrijirea casei, sau 
fără nici o ocupație curentă, nu de lucru 

53 49

Student 69 64

Șomeri sau temporar nelucrători 56 53

Pensionari sau incapabili de a lucra din cauza bolii 55 52

Agricultor care desfășoară o activitate independentă 59 54

Pescar care desfășoară activități independente 80 75

Profesionist independent (avocat, medic, contabil, 72 65

Proprietar al unui magazin, meșteșugari, alte persoane care 
desfășoară activități independente 

68 62

Proprietari de întreprinderi, proprietari (întreprinși sau parteneri) ai 
unei societăți 

55 56

Lucrător salariat (medic salariat, avocat, contabil, 59 58

Funcția angajată, conducerea generală, directorul sau conducerea 
superioară (directori de conducere, director general, alt director) 

71 71

Funcție angajată, middle management, alt management (șef de 
departament, junior manager, profesor, tehnician) 

70 64

Locuri de muncă, care lucrează în principal la un birou 68 63

Loc de muncă, nu la birou, ci în deplasare (vânzători, conducător 
auto etc.) 

62 61

Locuri de muncă, nu la birou, ci într-un loc de muncă de serviciu 
(spital, 

62 57

Funcție angajată, supervizor 67 64

Locuri de muncă, lucrător manual calificat 61 56

Alți lucrători manuali (necalificați) angajați, servitori 51 49

QA10 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații cu privire la rolul muncii și al locurilor
de muncă în tranziția verde? (% – total „Sunt de acord”)
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A fi într-un loc de muncă care contribuie la tranziția
verde  este  important  pentru  majoritatea
respondenților,  dar  doar  aproximativ  o  treime
consideră că locul lor de muncă actual contribuie la
acest lucru. 

Majoritatea  respondenților  (54 %)  sunt  de  acord  că
competențele lor actuale le permit să contribuie la tranziția
verde, 14 % spunând că „sunt total de acord”.16 Aproape
patru din zece (38 %) nu sunt de acord, iar 13 % nu sunt
de acord. Aproape unul din zece (8 %) spune că nu știe. 

Majoritatea respondenților din 24 de state membre ale UE
sunt  de acord că competențele  lor  actuale le  permit  să
contribuie la tranziția verde, deși proporțiile variază de la
85 % în Suedia, 75 % în Malta și 73 % în Slovenia la 46 %
în Franța. În schimb, doar o minoritate din Grecia, Bulgaria
(ambele 35 %) și România (44 %) sunt de acord. 

Proporțiile care spun că nu știu sunt deosebit de mari în
Bulgaria (15 %) și Irlanda (13 %). 

16 QA10.5. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord
cu următoarele afirmații cu privire la rolul muncii și al locurilor
de muncă în tranziția verde? Competențele dumneavoastră
actuale vă permit să contribuiți la tranziția verde. 

29

Nu știu
8 Total de 

acord
14

Tendința 
de a fi de 

acord
40

Total nu sunt 
de acord

13

Tendința 
de a nu fi 
de acord

25
(Mai/Jun. 2022)

QA10.5 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de 
acord cu următoarele afirmații cu privire la rolul 
muncii și al locurilor de muncă în tranziția verde?
Competențele dumneavoastră actuale vă permit să 
contribuiți la tranziția verde? (% – UE-27)

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a 
nu fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu

QA10.5 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații cu privire la rolul 
muncii și al locurilor de muncă în tranziția verde?
(% – competențele actuale vă permit să contribuiți la tranziția verde)
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Mai mult de jumătate (55 %) sunt de acord că a fi într-un
loc de muncă care contribuie la avansarea tranziției verzi
este important pentru ei personal, 15 % afirmând că „sunt
total de acord”.17 O treime (33 %) nu sunt de acord, 12 %
„total”, în timp ce 12 % spun că nu știu. 

În 22 de state membre, majoritatea respondenților sunt de
acord că ocuparea unui loc de muncă care contribuie la
promovarea tranziției verzi este importantă pentru ei, cele
mai ridicate proporții fiind înregistrate în Slovenia (83 %),
Cipru  (81 %)  și  Malta  (75 %).  Acordul  este  opinia
minoritară în Germania (40 %), Bulgaria (41 %), Țările de
Jos (43 %) și  Danemarca (43 %),  în timp ce în  Austria,
opinia este împărțită (44 % sunt de acord și 44 % nu sunt
de acord). 

Mai mult  de unul  din cinci  în Estonia (24 %) și  Lituania
(21 %) spun că nu știu. 

17 QA10.2. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord
cu următoarele afirmații cu privire la rolul muncii și al locurilor
de muncă în tranziția verde? A fi într-un loc de muncă care
contribuie la avansarea tranziției verzi este important pentru
tine personal. 

30

Nu știu
12

Total de 
acord

15

Tendința de 
a fi de acord

40

Tendința de a 
nu fi de acord

21

Total nu sunt 
de acord

12

(Mai/Jun. 2022)

QA10.2 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de 
acord cu următoarele afirmații cu privire la rolul 
muncii și al locurilor de muncă în tranziția verde?
A fi într-un loc de muncă care contribuie la 
promovarea tranziției verzi este important pentru 
dumneavoastră personal (% – UE-27)

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a nu 
fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu

QA10.2 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații cu privire la rolul muncii și al 
locurilor de muncă în tranziția verde?
(% – să fii într-un loc de muncă care contribuie la avansarea tranziției verzi este important pentru tine personal)
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Deși  (54 %)  majoritatea  consideră  că  competențele  lor
actuale le permit să contribuie la tranziția verde, doar o
minoritate  (34 %)  este  de  acord  că  locul  lor  de  muncă
contribuie la avansarea tranziției verzi, 9 % fiind total de
acord.18 Aproape jumătate (47 %) nu sunt de acord, 23 %
spunând  că  nu  sunt  de  acord.  Aproape  unul  din  cinci
(19 %) spune că nu știe. 

Proporția respondenților care sunt de acord că locul lor de
muncă contribuie la tranziția verde variază considerabil de
la un stat membru la altul. Cel puțin jumătate în Slovenia
(63 %), Slovacia (55 %), Malta (54 %) și Ungaria (53 %)
sunt de acord, comparativ cu 22 % în Franța și Bulgaria și
23 % în Grecia. 

Este  demn  de  remarcat  mai  mult  de  trei  din  zece  în
Lituania (42 %), Franța (32 %) și Portugalia (30 %) spun
că nu știu. 

18 QA10.1. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord
cu următoarele afirmații cu privire la rolul muncii și al locurilor
de  muncă  în  tranziția  verde?  Munca  ta  contribuie  la
avansarea tranziției verzi. 

31

Total de 
acord

Tendința de a 
fi de acord

Tendința de a 
nu fi de acord

Total nu sunt 
de acord

Nu știu

QA10.1. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații cu privire la 
rolul muncii și al locurilor de muncă în tranziția verde? (% – locul de muncă contribuie la avansarea 
tranziției verzi). 

Nu știu
19

Total de 
acord

9

Tendința 
de a fi de 

acord
25

Tendința 
de a nu fi 
de acord

24

Total nu 
sunt de 
acord

23

(Mai/Jun. 2022)

QA10.1. În ce măsură sunteți de acord sau 
sunteți de acord cu următoarele afirmații cu 
privire la rolul muncii și al locurilor de muncă în 
tranziția verde? (% – locul de muncă contribuie 
la avansarea tranziției verzi). 
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Analiza  sociodemografică la  nivelul  UE  ilustrează  o
serie de diferențe: bărbații, respondenții cu un nivel ridicat
de educație, cei care folosesc internetul în fiecare zi și cei
care se confruntă cu puține dificultăți  financiare sunt cei
mai  susceptibili  să fie de acord că locul  de muncă sau
competențele  lor  actuale  le  permit  să  contribuie  la
avansarea tranziției verzi. 

● Bărbații (56 %) sunt mai predispuși decât femeile (51 %)
să  fie  de  acord  că  competențele  lor  actuale  le
permit  să  contribuie  la  tranziția  verde.  Bărbații
(37 %) sunt,  de asemenea,  mai  predispuși  decât
femeile  (31 %)  să  spună  că  locul  lor  de  muncă
contribuie la promovarea tranziției verzi. 

● Respondenții cu vârste cuprinse între 15 și 54 de ani au
mai multe șanse decât respondenții mai în vârstă
să fie de acord că a fi într-un loc de muncă care
contribuie  la  promovarea  tranziției  verzi  este
important pentru ei sau că competențele lor actuale
le  permit  să  contribuie  la  tranziția  verde.
Persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani
sunt cel mai probabil să fie de acord că locul lor de
muncă  contribuie  la  promovarea  tranziției  verzi:
mai  mult  de  patru  din  zece  sunt  de  acord,
comparativ  cu  30 % dintre  persoanele  cu  vârste
cuprinse  între  15  și  24  de  ani  și  26 %  dintre
persoanele cu vârsta de 55 de ani. 

● Respondenții cu un nivel de educație universitar sunt cei
mai susceptibili să fie de acord cu cele trei afirmații
în comparație  cu alte grupuri.  De exemplu,  41 %
dintre  cei  cu studii  universitare sunt de acord că
locul lor de muncă actual contribuie la avansarea
tranziției verzi, în comparație cu 18 %, cu un nivel
inferior celui secundar. 

● Respondenții care folosesc internetul în fiecare zi sunt
mai susceptibili să fie de acord cu cele trei afirmații.
De  exemplu,  59 %  dintre  cei  care  folosesc
internetul  în  fiecare zi  simt că a fi  într-un loc de
muncă  care  contribuie  la  tranziția  verde  este
important pentru ei personal, comparativ cu 43 %
care folosesc adesea/uneori internetul și 38 % care
nu îl folosesc niciodată. 

● Respondenții care desfășoară o activitate independentă
cu angajați  (50 %) sunt cei mai susceptibili să fie
de acord că locul lor de muncă avansează tranziția
verde. Alături de cei angajați cu contract pe durată
nedeterminată, aceștia sunt, de asemenea, cei mai
susceptibili  să  convină  asupra  faptului  că
competențele lor actuale le permit să contribuie la
tranziția verde (ambele 61 %). 

●  Respondenții  care  se  confruntă  cu  cele  mai  mari
dificultăți financiare sunt cel mai puțin probabil să
fie de acord cu fiecare declarație.  În plus, cu cât
respondenții  întâmpină  mai  puține  dificultăți
financiare, cu atât este mai probabil ca aceștia să
fie de acord că competențele lor actuale le permit
să contribuie la tranziția verde. 

● Cu cât un respondent are un venit disponibil mai mare,
cu atât este mai probabil ca acesta să fie de acord
cu fiecare declarație. De exemplu, 65 % în a cincea

cvintilă sunt de acord că competențele lor actuale
le  permit  să  contribuie  la  tranziția  verde,
comparativ cu 43 % în prima cvintilă. 

● Respondenții care trăiesc în orașe mari (61 %) sunt mai
predispuși  să  fie  de  acord că a fi  într-un  loc  de
muncă  care  avansează  tranziția  verde  este
important pentru ei decât cei care locuiesc în orașe
mai mici (55 %) sau în sate rurale (51 %). 

● În ceea ce privește ocupația, există anumite grupuri care
sunt  mai  susceptibile  să  creadă  că  au
competențele actuale pentru a contribui la tranziția
verde. De exemplu, pescarii  independenți (85 %);
profesioniști  angajați,  cum  ar  fi  avocați,  medici,
contabili sau arhitecți (64 %); angajații din funcții de
conducere de nivel înalt (76 %) sau de conducere
medie  (67 %)  sunt  mai  predispuși  decât  alte
grupuri  să  creadă  că  au  competențele  necesare
pentru a contribui la tranziția verde. 

32
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A fi într-un loc de 
muncă care 
contribuie la 
avansarea tranziției 
verzi este important 
pentru tine personal.

Competențele 
dumneavoastră 
actuale vă permit să
contribuiți la tranziția
verde

Munca ta contribuie 
la avansarea 
tranziției verzi

UE27 55 54 34

Sex

Bărbat 55 56 37

Femeie 54 51 31

Vârstă

15-24 64 55 30

25-39 63 60 43

40-54 61 58 42

55+ 45 48 26

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 48 37 24

Din când în când 56 48 35

Aproape niciodată/niciodată 55 58 36

Imaginea UE

Total „pozitiv” 61 60 38

Neutră 52 51 33

Total „negativ” 43 45 27

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 47 43 23

A doua cvintilă 52 51 31

A treia cvintilă 58 57 36

A 4-a chintilă 59 58 40

A 5-a chintilă 59 65 44

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată nedeterminată 61 61 46

Angajat în cadrul unui contract pe termen scurt 62 55 38

Angajat în cadrul unui agent de muncă temporară/o platformă 
online 

66 55 46

Lucrători independenți fără angajați 64 60 42

Persoane care desfășoară o activitate independentă cu 
angajați 

57 61 50

Șomeri 57 52 27

Pensionar 41 44 20

Ai grijă de casă, inactivă 47 41 25

QA10 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații cu privire la rolul
muncii și al locurilor de muncă în tranziția verde? (% – total „Sunt de acord”)
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A fi într-un loc de 
muncă care 
contribuie la 
avansarea tranziției 
verzi este important 
pentru tine personal.

Competențele 
dumneavoastră 
actuale vă permit să
contribuiți la tranziția
verde

Munca ta contribuie 
la avansarea 
tranziției verzi

UE27 55 54 34

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? 
(DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 37 33 18

Secundară 54 50 32

Post-secundară 59 61 38

Universitatea 60 65 41

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care 
locuiți?

Un oraș mare 61 56 37

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 54 58 31

Un oraș sau un oraș mic 55 52 33

Un sat de țară 51 52 33

O fermă sau o casă în mediul rural 56 65 52

Care este ocupația ta actuală?

Responsabil pentru cumpărăturile obișnuite și îngrijirea casei, 
sau fără nici o ocupație curentă, nu de lucru 

48 42 25

Șomeri sau temporar nelucrători 57 53 26

Pensionari sau incapabili de a lucra din cauza bolii 40 44 18

Agricultor care desfășoară o activitate independentă 65 55 65

Pescar care desfășoară activități independente 85 85 69

Profesionist independent (avocat, medic, contabil, arhitect 
etc.) 

65 63 42

Proprietar al unui magazin, meșteșugari, alte persoane care 
desfășoară activități independente 

66 55 45

Proprietari de întreprinderi, proprietari (întreprinși sau 
parteneri) ai unei societăți 

52 61 40

Lucrător salariat (medic, avocat, contabil, arhitect) 60 64 45

Funcția angajată, conducerea generală, directorul sau 
conducerea superioară (directori de conducere, director 
general, alt director) 

64 76 56

Funcție angajată, middle management, alt management (șef 
de departament, junior manager, profesor, tehnician) 

59 67 46

Locuri de muncă, care lucrează în principal la un birou 64 61 44

Loc de muncă, nu la birou, ci în deplasare (vânzători, 
conducător auto etc.) 

60 53 43

Post angajat, nu la birou, ci într-o slujbă de serviciu (spital, 
restaurant, poliție, pompier etc.) 

59 60 39

Funcție angajată, supervizor 62 62 47

Locuri de muncă, lucrător manual calificat 61 57 45

Alți lucrători manuali (necalificați) angajați, servitori 54 43 30
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3. O responsabilitate comună
pentru  combaterea
schimbărilor climatice 

Trei  sferturi  dintre  respondenți  sunt  speriați  de
schimbările climatice și mai mult de trei sferturi simt o
responsabilitate personală de a acționa. 

Șapte din zece respondenți sunt de acord că schimbările
climatice sunt ceva care îi sperie, 28 % spunând că „sunt
total  de  acord”  cu  această  afirmație.19 Aproape  trei  din
zece (29 %) nu sunt de acord, iar 10 % spun că nu sunt
de acord. 

Deși  majoritatea respondenților  din 24 de state membre
ale  Uniunii  Europene  sunt  de  acord  că  schimbările
climatice  le  sperie,  proporțiile  variază  de  la  89 %  în
Portugalia,  88 % în  Malta  și  83 % în  Cipru  la  53 % în
Cehia.  Țările  din  sudul  Europei  tind  să prezinte niveluri
ridicate de acord: după Portugalia și Malta; Cipru (83 %),
Italia (82 %) și Grecia (80 %) au cele mai ridicate niveluri
de  acord.  În  schimb,  doar  40 % în  Estonia  și  49 % în
Finlanda sunt de acord, în timp ce în Țările de Jos, opinia
este împărțită  (50 % sunt de acord și  50 % nu sunt  de
acord). 

În fiecare stat membru, cel puțin unul din zece „sunt total
de acord” cu afirmația că schimbările climatice îi sperie. 

19 QA1.3. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord
cu  următoarele  afirmații?  Schimbările  climatice  sunt  ceva
care te sperie. 
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Nu știu
1

Total de 
acord

28

Tendința de 
a fi de 
acord

42

Tendința de a 
nu fi de acord

19

Total nu sunt 
de acord

10

(Mai/Jun. 2022)

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a 
nu fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu

QA1.3. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații? 
(% – schimbările climatice sunt ceva care te sperie.)
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Mai mult de trei sferturi (77 %) dintre respondenți sunt de
acord că simt o responsabilitate personală de a acționa
pentru  a  limita  schimbările  climatice,  30 % spunând  că
„sunt total de acord”.20 Doar unul din cinci (21 %) nu este
de acord cu această afirmație, iar 5 % spun că nu sunt de
acord cu această afirmație. 

Majoritatea respondenților din fiecare țară sunt de acord
că simt o responsabilitate personală de a acționa pentru a
limita schimbările climatice. Proporțiile variază de la 95 %
în Malta, 91 % în Luxemburg și 88 % în Cipru și Suedia la
53 % în Cehia, 54 % în Estonia și 56 % în Bulgaria. 

20 QA1.1. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord
cu următoarele afirmații? Simțiți o responsabilitate personală
de a acționa pentru a limita schimbările climatice. 
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Nu știu
2

Total de acord
30

Tendința de a 
fi de acord

47

Tendința 
de a nu fi 
de acord

16

Total nu 
sunt de 
acord

5

(Mai/Jun. 2022)

QA1.1. În ce măsură sunteți de acord sau 
sunteți de acord cu următoarele afirmații? 
Simțiți o responsabilitate personală de a 
acționa pentru a limita schimbările climatice (% 
– UE-27) 

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a 
nu fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu

QA1.1. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații? 
(% – simțiți o responsabilitate personală de a acționa pentru a limita schimbările climatice) 



Eurobarometru special 527 

Percepțiile privind echitatea tranziției verzi

Analiza  sociodemografică la  nivelul  UE  ilustrează  o
serie de diferențe, cum ar fi faptul că este mai probabil ca
femeile și respondenții cu un nivel ridicat de educație să
se teamă de schimbările climatice. 

●  Femeile  (74 %)  sunt  mai  predispuse  decât  bărbații
(66 %) să spună că schimbările climatice le sperie. 

● Cu cât este mai tânăr respondentul,  cu atât  este mai
probabil  ca  aceștia  să  fie  de  acord  că  simt  o
responsabilitate  personală  de  a  acționa  pentru  a
limita  schimbările  climatice.  De  exemplu,  80 %
dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 29
de  ani  sunt  de  acord  că  simt  o  responsabilitate
personală de a acționa, comparativ cu 74 % dintre
cei cu vârsta de peste 55 de ani. 

● Respondenții  cu un nivel  ridicat  de educație sunt mai
predispuși  să  spună  că  schimbările  climatice  îi
sperie. De exemplu, 72 % cu un nivel universitar de
educație și 73 % cu un nivel de educație postliceal
spun  că  schimbările  climatice  îi  sperie,  în
comparație cu 69 % dintre respondenții cu un nivel
de  învățământ  secundar  sau  inferior  celui
secundar. 

● Cu cât un respondent întâmpină mai puține dificultăți în
plata facturilor, cu atât este mai probabil să fie de
acord  că  simt  o  responsabilitate  personală  de  a
acționa. De exemplu, 80 % dintre cei cu cele mai
mici  dificultăți  financiare sunt de acord că simt o
responsabilitate  personală  de  a  acționa  pentru  a
limita  schimbările  climatice,  comparativ  cu  68 %
dintre  cei  care  se  confruntă  cu  cele  mai  multe
dificultăți. 

● Cu cât un respondent are mai mult venit disponibil, cu
atât este mai probabil ca aceștia să fie de acord că
simt  o  responsabilitate  personală  de  a  acționa:
83 %  în  a  5-a  chintilă  se  simt  în  acest  fel,
comparativ cu 71 % în prima chintilă. 

● Cu cât mediul unui respondent este mai urbanizat, cu
atât este mai probabil ca aceștia să fie de acord că
simt  o  responsabilitate  personală  de  a  acționa
pentru  a  limita  schimbările  climatice  sau  că
schimbările climatice sunt înfricoșătoare pentru ei.
De  exemplu,  73 %  dintre  locuitorii  orașelor  mari
sunt speriați  de schimbările  climatice,  comparativ
cu 66 % care trăiesc în sate rurale. 
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39

Simțiți o 
responsabilitate 
personală de a 
acționa pentru a 
limita schimbările 
climatice

Schimbările 
climatice sunt ceva 
care te sperie

UE27 77 70

Sex

Bărbat 76 66

Femeie 79 74

Vârstă

15-24 80 71

25-39 80 71

40-54 79 72

55+ 74 69

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 68 74

Din când în când 75 72

Aproape niciodată/niciodată 80 69

Imaginea UE

Total „pozitiv” 85 74

Neutră 75 70

Total „negativ” 63 58

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 71 67

A doua cvintilă 75 71

A treia cvintilă 79 70

A 4-a chintilă 81 71

A 5-a chintilă 83 69

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată nedeterminată 81 72

Angajat în cadrul unui contract pe termen scurt 78 72

Angajat în cadrul unui agent de muncă temporară/o platformă online 75 70

Lucrători independenți fără angajați 80 70

Persoane care desfășoară o activitate independentă cu angajați 76 67

Șomeri 74 67

Pensionar 72 67

Ai grijă de casă, inactivă 69 69

Student 83 73

Alte 75 53

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? (DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 61 69

Secundară 75 69

Post-secundară 83 73

Universitatea 85 72

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți

Un oraș mare 81 73

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 77 70

Un oraș sau un oraș mic 77 71

Un sat de țară 73 66

O fermă sau o casă în mediul rural 81 60

QA1 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații? (% – total „Sunt de acord”) 
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Mai  mult  de  trei  sferturi  dintre  respondenți  sunt  de
acord că ar trebui să facă personal mai mult pentru a
contribui  la  tranziția  verde  și  la  combaterea
schimbărilor climatice. 

Mai mult de șapte din zece respondenți (72 %) consideră
că ar trebui să facă personal mai mult decât fac în prezent
pentru a contribui la tranziția verde și pentru a combate
schimbările climatice (de exemplu, consumând mai puțin
sau economisind energie), indiferent de ceea ce fac alții,
22 %  spunând  că  sunt  ferm  de  acord  cu  această
declarație.  21Un sfert  (25 %)  nu  sunt  de  acord,  iar  6 %
spun că nu sunt de acord. Mai puțin de 1 din 20 (3 %)
spun că nu știu. 

Majoritatea din fiecare țară consideră că ar trebui să facă
mai mult pentru a contribui la tranziția verde și pentru a
combate schimbările climatice, deși proporțiile variază de
la 91 % în Malta, 89 % în Cipru și 84 % în Croația la 56 %
în Estonia, 62 % în Cehia și 63 % în Bulgaria. 

Cel puțin o treime în Malta (51 %), Cipru (43 %), Spania
(36 % și  Suedia (35 %) declară că „sunt în totalitate  de
acord” că ar trebui să facă mai mult. 

21 QA3. În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu
următoarele afirmații privind tranziția verde și lupta împotriva
schimbărilor climatice? 3.1 Ar trebui să faceți personal mai
mult  decât  faceți  în  prezent  pentru  a  contribui  la  tranziția
verde și la combaterea schimbărilor climatice (de exemplu,
consumând mai puțin sau economisind energie),  indiferent
de  ceea  ce  fac  alții.  
3.2 Nu este necesar să acționați personal pentru a combate
schimbările climatice în cazul în care nici alte persoane din
țara  noastră  nu  iau  nicio  măsură.  3.3  (Țara  noastră)  nu
trebuie să ia măsuri pentru a combate schimbările climatice
și de mediu în cazul în care nici alte țări nu iau măsuri. 
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Nu știu
3

Total de acord
22

Tendința de 
a fi de 
acord

50

Tendința de a nu fi de 
acord

19

Total nu sunt de 
acord

6

(Mai/Jun. 2022)

QA3.În ce măsură sunteți de acord sau sunteți 
de acord cu următoarele afirmații privind 
tranziția verde și lupta împotriva schimbărilor 
climatice? 3.1 Ar trebui să faceți personal mai 
mult decât faceți în prezent pentru a contribui 
la tranziția verde și la combaterea schimbărilor 
climatice (de exemplu, consumând mai puțin 
sau economisind energie), indiferent de ceea 
ce fac alții. (% – UE-27)

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a nu 
fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu

QA3.1În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații privind tranziția verde și 
lupta împotriva schimbărilor climatice?
(% – ar trebui să faceți personal mai mult decât faceți în prezent pentru a contribui la tranziția verde și la 
combaterea schimbărilor climatice (de exemplu, consumând mai puțin sau economisind energie), indiferent 
de ceea ce fac alții.
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Analiza socio-demografică la nivelul  UE subliniază că,
de exemplu, în rândul respondenților, al tinerilor, al celor
cu  un  nivel  ridicat  de  educație,  al  celor  cu  mai  puține
dificultăți financiare și al celor care locuiesc în orașe mari
este mai probabil să fie de acord cu afirmația că ar trebui
să facă personal mai mult  pentru a contribui  la tranziția
verde și pentru a combate schimbările climatice, indiferent
de ceea ce fac alții. 

● Cu cât respondentul  este mai tânăr, cu atât  este mai
probabil ca aceștia să fie de acord că ar trebui să
facă mai mult pentru a contribui la tranziția verde și
pentru  a  combate  schimbările  climatice,  cea  mai
mare diferență fiind observată între persoanele cu
vârste cuprinse între 18 și 54 de ani și persoanele
cu vârsta de peste 55 de ani (66 %). 

● Respondenții cu studii postliceale (78 %) sau universitari
(76 %) sunt mai susceptibili să fie de acord că ar
trebui să facă personal mai mult decât ceea ce fac
în prezent  pentru a contribui  la  tranziția  verde și
pentru  a  combate  schimbările  climatice  decât
respondenții  cu  un  nivel  de  educație  secundar
(70 %) sau inferior celui secundar (59 %). 

● Respondenții cu mai puține dificultăți financiare (73 %)
sunt mai susceptibili să fie de acord decât cei care
întâmpină dificultăți în a plăti facturile de cele mai
multe ori (65 %). 

● Cu cât un respondent are mai mult venit disponibil, cu
atât  este  mai  probabil  să  fie  de  acord:  78 % în
chintilele a 4-a și a 5-a sunt de acord, comparativ
cu 65 % în prima chintilă. 

● Persoanele angajate (76 %-78 %) sunt mai susceptibile
de a fi  de acord decât alte grupuri de ocupare a
forței de muncă, în special persoanele pensionate
(63 %). 

● Respondenții care trăiesc în orașe mari (76 %) sunt mai
susceptibili  să fie de acord decât cei  din orașele
mici  sau  mijlocii  (72 %)  sau  din  satele  rurale
(68 %). 

●  Respondenții  care  au  o  opinie  pozitivă  asupra  UE
(79 %) sunt mai susceptibili să fie de acord decât
cei cu o opinie negativă (57 %). 
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42

Total de
acord

Tendința
de a fi de

acord

Tendința
de a nu fi
de acord

Total nu
sunt de
acord

Total „de
acord”

Total „nu
sunt de
acord”

Nu știu

UE27 22 50 19 6 72 25 3

Sex

Bărbat 21 50 20 7 71 27 2

Femeie 23 50 19 5 73 24 3

Vârstă

15-24 30 51 12 4 81 16 3

25-39 25 51 18 5 76 23 1

40-54 23 51 18 6 74 24 2

55+ 18 48 23 8 66 31 3

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 20 45 21 10 65 31 4

Din când în când 21 51 21 5 72 26 2

Aproape niciodată/niciodată 23 50 19 6 73 25 2

Imaginea UE

Total „pozitiv” 26 53 15 4 79 19 2

Neutră 20 49 22 6 69 28 3

Total „negativ” 16 41 26 15 57 41 2

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 21 44 22 9 65 31 4

A doua cvintilă 20 48 23 7 68 30 2

A treia cvintilă 22 51 19 6 73 25 2

A 4-a chintilă 23 55 16 5 78 21 1

A 5-a chintilă 27 51 16 5 78 21 1

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată nedeterminată 23 53 18 5 76 23 1

Angajat în cadrul unui contract pe termen scurt 23 53 19 4 76 23 1

Angajat în cadrul unui agent de muncă temporară/o platformă 
online 

29 49 14 7 78 21 1

Lucrători independenți fără angajați 24 48 19 7 72 26 2

Persoane care desfășoară o activitate independentă cu angajați 24 47 15 11 71 26 3

Șomeri 27 45 18 8 72 26 2

Pensionar 17 46 24 9 63 33 4

Ai grijă de casă, inactivă 18 50 21 8 68 29 3

Student 31 51 11 4 82 15 3

Alte 15 44 23 8 59 31 10

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? 
(DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 13 46 26 7 59 33 8

Secundară 20 50 21 6 70 27 3

Post-secundară 28 50 14 7 78 21 1

Universitatea 27 49 16 7 76 23 1

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți

Un oraș mare 26 50 16 6 76 22 2

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 24 49 19 7 73 26 1

Un oraș sau un oraș mic 22 50 20 6 72 26 2

Un sat de țară 19 49 22 7 68 29 3

O fermă sau o casă în mediul rural 22 51 13 12 73 25 2

QA3.1  În  ce măsură  sunteți  sau nu  de  acord cu  următoarele  afirmații  privind tranziția  verde  și  lupta  împotriva
schimbărilor  climatice?  Ar trebui  să  faceți  personal  mai  mult  decât  faceți  în  prezent  pentru a contribui  la
tranziția verde și la combaterea schimbărilor climatice (consumând mai puțin sau economisind energie, de
exemplu), indiferent de ceea ce fac alții. (% – UE)
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Aproximativ  un  sfert  (27 %)  dintre  respondenți  sunt  de
acord  că  nu  trebuie  să  ia  măsuri  personale  pentru  a
combate  schimbările  climatice  în  cazul  în  care  nici  alte
persoane din țara lor nu iau măsuri, 9 % afirmând că sunt
total  de acord.  Cu toate acestea,  majoritatea (71 %) nu
sunt  de  acord cu  această  afirmație,  38 % fiind total  de
acord. 

România (48 % sunt de acord față de 47 % nu sunt de
acord) este singura țară în care o majoritate este de acord
că nu trebuie să ia măsuri  personale pentru a combate
schimbările climatice dacă alte persoane din țara lor nu
iau măsuri – de fapt, 21 % „sunt total de acord” cu această
declarație.  În  celelalte  state  membre,  doar  o  minoritate
este  de  acord,  deși  proporțiile  variază  de  la  42 %  în
Polonia,  37 % în Bulgaria  și  35 % în Austria  la 11 % în
Țările de Jos, 14 % în Danemarca și 16 % în Suedia și
Grecia. 
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Nu știu
2

Total de 
acord

9

Tendința de a fi 
de acord

18

Tendința de 
a nu fi de 

acord
33

Total nu sunt 
de acord

38

(Mai/Jun. 2022)

QA3.2 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de 
acord cu următoarele afirmații privind tranziția verde și 
lupta împotriva schimbărilor climatice?
Nu este necesar să acționați personal pentru a combate 
schimbările climatice dacă alte persoane din țara 
noastră nu iau nici o măsură.
(% – UE-27)

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a nu 
fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu

QA3.2 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații privind tranziția verde și 
lupta împotriva schimbărilor climatice?
(% – nu este necesar să acționați personal pentru a combate schimbările climatice în cazul în care nici alte 
persoane din țara noastră nu iau măsuri)
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Analiza sociodemografică la  nivelul  UE ilustrează mai
multe  diferențe  între  respondenți.  De  exemplu,
respondenții cu niveluri mai scăzute de educație, cei care
se  confruntă  cu  dificultăți  în  a-și  plăti  facturile,  cei  cu
venituri disponibile mai mici sau cei care locuiesc în satele
rurale sunt mai susceptibili să fie de acord că nu ar trebui
să  ia  măsuri  personal  pentru  a  combate  schimbările
climatice în cazul în care nici alte persoane din țara lor nu
iau nicio măsură. 

● Respondenții cu un nivel mai ridicat de educație, cum ar
fi învățământul postliceal (23 %) sau universitatea
(20 %), sunt mai puțin susceptibili de a fi de acord
că  nu  ar  trebui  să  ia  măsuri  personal  pentru  a
combate schimbările climatice în cazul în care nici
alte persoane din țara lor nu iau nicio măsură decât
respondenții  cu  un  nivel  de  educație  inferior,  fie
secundar (30 %), fie sub nivelul secundar (35 %). 

● Cei care se confruntă cu dificultăți de plată a facturilor
din când în când sau cel mai adesea (31 %) sunt
mai  susceptibili  de  a  fi  de  acord  decât  cei  care
rareori  sau  niciodată  întâmpină  aceste  dificultăți
(25 %). 

● Cu cât un respondent are mai puțin venit disponibil, cu
atât este mai probabil ca aceștia să fie de acord:
30 % în prima chintilă face acest lucru, comparativ
cu 21 % în a 5-a chintilă. 

●  Respondenții  angajați  cu  un  agent  de  muncă
temporară/o platformă online (45 %) sunt mult mai
susceptibili  de  a  fi  de  acord  decât  cei  din  alte
grupuri de ocupație. 

● Cu cât mediul unui respondent este mai puțin urbanizat,
cu atât este mai probabil ca acesta să fie de acord:
31 % dintre locuitorii satelor rurale fac acest lucru,
comparativ cu 25 % care locuiesc în orașe mari. 

● Este mai probabil ca cei cu o imagine negativă a UE să
fie de acord (36 %) decât cei cu o imagine pozitivă
(22 %). 
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Nu știu
14

Total de acord
15

Tendința 
de a fi de 

acord
42

Tendința de a 
nu fi de acord

22

Total nu sunt 
de acord

7

QA10.3 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți 
de acord cu următoarele afirmații cu privire la rolul 
muncii și al locurilor de muncă în tranziția verde?
Politicile de combatere a schimbărilor climatice 
vor crea mai multe noi locuri de muncă decât vor 
elimina (% – UE-27)
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Total de acord
Tendința de a

fi de acord
Tendința de a
nu fi de acord

Total nu sunt
de acord

Total „de
acord”

Total „nu sunt
de acord”

Nu știu

UE27 9 18 33 38 27 71 2

Vârstă

Bărbat 10 19 33 36 29 69 2

Femeie 8 17 32 40 25 72 3

Sex

15-24 9 13 30 45 22 75 3

25-39 10 17 32 40 27 72 1

40-54 9 18 33 39 27 72 1

55+ 9 19 33 35 28 68 4

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 11 20 33 33 31 66 3

Din când în când 11 20 34 32 31 66 3

Aproape niciodată/niciodată 8 17 32 41 25 73 2

Imaginea UE

Total „pozitiv” 7 15 32 44 22 76 2

Neutră 10 20 34 33 30 67 3

Total „negativ” 14 22 32 30 36 62 2

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 10 20 32 35 30 67 3

A doua cvintilă 8 20 34 35 28 69 3

A treia cvintilă 9 18 34 37 27 71 2

A 4-a chintilă 9 15 33 42 24 75 1

A 5-a chintilă 7 14 32 46 21 78 1

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată 
nedeterminată 

9 17 33 39 26 72 2

Angajat în cadrul unui contract pe 
termen scurt 

7 20 31 40 27 71 2

Angajat în cadrul unui agent de muncă 
temporară/o platformă online 

18 27 25 29 45 54 1

Lucrători independenți fără angajați 10 15 29 43 25 72 3

Persoane care desfășoară o activitate 
independentă cu angajați 

14 17 32 35 31 67 2

Șomeri 12 18 30 38 30 68 2

Pensionar 10 20 33 33 30 66 4

Ai grijă de casă, inactivă 8 18 39 31 26 70 4

Student 6 11 30 50 17 80 3

Alte 5 12 31 46 17 77 6

Care este cel mai înalt nivel de educație 
pe care l-ai absolvit? (DOAR UN 
SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 7 28 31 26 35 57 8

Secundară 11 19 35 32 30 67 3

Post-secundară 8 15 30 45 23 75 2

Universitatea 7 13 28 51 20 79 1

Care dintre următoarele descrie cel mai 
bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 10 15 31 42 25 73 2

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 7 15 30 46 22 76 2

Un oraș sau un oraș mic 9 18 33 38 27 71 2

Un sat de țară 10 21 35 31 31 66 3

O fermă sau o casă în mediul rural 12 22 29 34 34 63 3

QA3.2 În ce măsură sunteți de acord sau sunteți de acord cu următoarele afirmații privind tranziția verde și lupta
împotriva schimbărilor climatice? Nu este necesar să acționați personal pentru a combate schimbările climatice
în cazul în care nici alte persoane din țara noastră nu iau nicio măsură ( % – UE)
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Un sfert dintre respondenți (25 %) sunt de acord că țara
lor nu trebuie să ia măsuri pentru a combate schimbările
climatice și de mediu dacă nici alte țări nu iau măsuri, 8 %
fiind total de acord. Cu toate acestea, majoritatea (72 %)
nu sunt de acord,  aproape jumătate (45 %) afirmând că
„nu sunt în totalitate de acord” cu această afirmație. 

Doar o minoritate din fiecare țară este de acord că țara lor
nu  trebuie  să  ia  măsuri  pentru  a  combate  schimbările
climatice  și  de  mediu  dacă  alte  țări  nu  iau  măsuri,  cu
proporții variind de la 42 % în România, 41 % în Polonia și
35 % în Austria la 13 % în Grecia, 15 % în Danemarca și
16 % în Cipru, Țările de Jos, Portugalia și Slovenia. 

Există cinci țări în care cel puțin una din zece „sunt total
de  acord”  cu  această  afirmație:  Austria  (17 %),  Polonia
(15 %),  Finlanda  (13 %),  România  (12 %)  și  Bulgaria
(10 %).
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QA3.3 În ce măsură sunteți sau nu de acord cu 
următoarele afirmații privind tranziția verde și lupta 
împotriva schimbărilor climatice?
(Țara noastră) nu trebuie să ia măsuri pentru a 
combate schimbările climatice și de mediu în cazul 
în care nici alte țări nu iau măsuri. (% – UE-27)

Total de 
acord

Tendința de a fi 
de acord

Tendința de a 
nu fi de acord

Total nu sunt de 
acord

Nu știu

QA3.3 În ce măsură sunteți sau nu de acord cu următoarele afirmații privind tranziția verde și lupta 
împotriva schimbărilor climatice?
[% – (Țara noastră) nu trebuie să ia măsuri pentru a combate schimbările climatice și de mediu în cazul 
în care nici alte țări nu iau măsuri.]
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Analiza sociodemografică la nivelul UE evidențiază mai
multe  diferențe  între  respondenți.  Cea  mai  frapantă
diferență este între  respondenții  cu o viziune pozitivă și
negativă  asupra  UE.  În  plus,  există,  de  asemenea,
diferențe  bazate  pe  nivelul  de  educație,  dificultățile
financiare, ocuparea forței de muncă și urbanizarea. 

● Respondenții cu un nivel mai scăzut de educație, fie sub
nivelul secundar sau secundar (ambele 27 %) sunt
mai  susceptibili  să  fie  de  acord  că  țara  lor  nu
trebuie să ia măsuri pentru a combate schimbările
climatice și schimbările de mediu în cazul în care
alte țări nu iau măsuri, în comparație cu cele cu un
nivel  superior  de  educație,  fie  post-secundar
(23 %) sau universitar (19 %). 

● Cei care se confruntă cu dificultăți de plată a facturilor
din când în când (31 %) sunt cei mai susceptibili de
a fi de acord, în special în comparație cu cei care
rareori  sau  niciodată  întâmpină  aceste  dificultăți
(23 %). 

●  Respondenții  angajați  cu  un  agent  de  muncă
temporară/o platformă online (45 %) sunt mult mai
susceptibili  de  a  fi  de  acord  decât  cei  cu  alte
statute profesionale. 

● Respondenții  din zonele urbanizate,  cum ar fi  orașele
mari (23 %) sau suburbiile (21 %), sunt mai puțin
susceptibili să fie de acord decât respondenții care
locuiesc în zonele rurale, cum ar fi satele de țară
(28 %) sau fermele sau locuințele din mediul rural
(33 %). 

● Respondenții cu o opinie negativă asupra UE sunt mai
susceptibili (34 %) să fie de acord decât cei cu o
opinie pozitivă (20 %). 
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Total de 
acord

Tendința de
a fi de 
acord

Tendința de 
a nu fi de 
acord

Total nu 
sunt de 
acord

Total „de 
acord”

Total „nu 
sunt de 
acord”

Nu știu

UE27 8 17 27 45 25 72 3

Sex

Bărbat 9 18 28 43 27 71 2

Femeie 8 16 27 46 24 73 3

Vârstă

15-24 7 13 24 53 20 77 3

25-39 9 17 26 47 26 73 1

40-54 9 17 27 45 26 72 2

55+ 8 18 29 41 26 70 4

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 11 15 30 40 26 70 4

Din când în când 10 21 28 38 31 66 3

Aproape niciodată/niciodată 8 15 27 48 23 75 2

Urbanizare subiectivă

Satul rural 9 19 31 37 28 68 4

Oraș mic/mijlociu 8 17 28 44 25 72 3

Oraș mare 8 15 24 51 23 75 2

Imaginea UE

Total „pozitiv” 6 14 26 52 20 78 2

Neutră 9 19 30 39 28 69 3

Total „negativ” 14 20 27 36 34 63 3

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 9 16 29 42 25 71 4

A doua cvintilă 8 19 29 42 27 71 2

A treia cvintilă 8 17 29 44 25 73 2

A 4-a chintilă 8 15 27 49 23 76 1

A 5-a chintilă 7 14 24 54 21 78 1

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată nedeterminată 8 18 27 46 26 73 1

Angajat în cadrul unui contract pe termen scurt 9 16 27 46 25 73 2

Angajat în cadrul unui agent de muncă temporară/o 
platformă online 

16 29 23 30 45 53 2

Lucrători independenți fără angajați 9 13 24 51 22 75 3

Persoane care desfășoară o activitate independentă 
cu angajați 

13 15 32 38 28 70 2

Șomeri 13 15 26 43 28 69 3

Pensionar 9 17 30 40 26 70 4

Ai grijă de casă, inactivă 7 18 33 37 25 70 5

Student 5 12 23 57 17 80 3

Alte 13 8 12 57 21 69 10

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai 
absolvit? (UNUL DINTRE ELE)

Dedesubt secundar 7 20 32 31 27 63 10

Secundară 9 18 30 40 27 70 3

Post-secundară 8 15 24 51 23 75 2

Universitatea 6 13 22 58 19 80 1

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în 
care locuiți

Un oraș mare 8 15 24 51 23 75 2

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 6 15 23 54 21 77 2

Un oraș sau un oraș mic 8 17 28 44 25 72 3

Un sat de țară 9 19 31 37 28 68 4

O fermă sau o casă în mediul rural 10 23 26 39 33 65 2

QA3.3 În ce măsură sunteți  sau nu de acord cu următoarele afirmații  privind tranziția verde și  lupta împotriva
schimbărilor climatice? 

(Țara noastră) nu trebuie să ia măsuri pentru a combate schimbările climatice și de mediu în cazul în care
nici alte țări nu iau măsuri. (% – UE)
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ÎN AL DOILEA RÂND. REDUCEREA 
CONSUMULUI DE ENERGIE ÎNTR-
UN MOD ECHITABIL
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Prețurile  energiei  reprezintă  o  problemă  serioasă
pentru majoritatea oamenilor. În unele state membre,
toți respondenții gândesc în acest fel. 

Peste nouă din zece respondenți (93 %) din UE consideră
că nivelul prețurilor la energie pentru persoanele din țara
lor  este  o  problemă  gravă.  De  fapt,  majoritatea  (58 %)
consideră că aceasta este o „problemă foarte gravă”.22 

22 QA17  În  opinia  dumneavoastră,  cât  de  gravă  este  o
problemă fiecare  dintre  următoarele  aspecte? 17.1  Nivelul
prețurilor  la  energie pentru persoanele  din  țara  noastră  în
general.  17.2  Costul  curent  al  nevoilor  energetice  ale
gospodăriei dumneavoastră (iluminare, gătit, încălzire, răcire,
funcționare etc.). 17.3 Costul curent al combustibilului pentru
nevoile  dumneavoastră  de  transport  (transportul  public,
creșterea prețului biletelor, autoturismele personale, nevoile
dvs. zilnice sau mai puțin frecvente de mobilitate etc.).

Opt  din  zece  (80 %)  spun  că  costul  actual  al
combustibilului  pentru  nevoile  lor  de  transport  este  o
problemă, iar pentru 47 %, acesta este unul grav. Aproape
la  fel  de  mulți  (79 %) spun că  costul  actual  al  nevoilor
energetice  ale  gospodăriilor  lor  este  o  problemă,  44 %
considerând-o ca fiind o „problemă foarte gravă”. 
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QA17. În opinia dumneavoastră, cât de gravă este fiecare dintre următoarele aspecte? (% – UE)

Nivelul prețurilor la energie pentru persoanele din (ȚARA NOASTRĂ) în general

Costul curent al combustibilului pentru nevoile dumneavoastră de transport (transportul public, creșterea 
prețului biletelor, autoturismele personale, nevoile dvs. zilnice sau mai puțin frecvente de mobilitate etc.)

Costul curent al nevoilor energetice ale gospodăriei dvs. (iluminare, gătit, încălzire, răcire, funcționare etc.)

O problemă foarte gravă
Nu este o problemă serioasă 
deloc.

O problemă destul de gravă
Nu știu

Nu este o problemă 
foarte gravă
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La  nivel  național,  mai  mult  de  trei  sferturi  dintre
respondenții  din  fiecare  stat  membru  afirmă  că  nivelul
prețurilor  la  energie  din  țara  lor  reprezintă  o  problemă
gravă  pentru  cetățeni  în  general.  Toți  respondenții  din
Grecia  (100 %)  gândesc  în  acest  fel,  la  fel  ca 99 % în
Spania, Cipru și Portugalia și 98 % în Irlanda, comparativ
cu 76 % în Malta, 82 % în Suedia și 83 % în Finlanda. 

În 19 țări, cel puțin jumătate dintre respondenți consideră
că  prețurile  energiei  în  țara  lor  reprezintă  o  „problemă
foarte gravă”, cea mai mare proporție fiind înregistrată în
Grecia (89 %), Cipru (83 %) și Irlanda (79 %). 
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QA17.1 În opinia dumneavoastră, cât de gravă este o 
problemă fiecare dintre următoarele aspecte?
Nivelul prețurilor la energie pentru persoane (ȚARA 
NOASTRĂ) în general (% – UE-27)

Nu știu
1

O 
problemă 

foarte 
gravă

58

O problemă 
destul de 

gravă
35

Nu este o 
problemă foarte 

gravă
5

Nu este o 
problemă serioasă 

deloc.
1

(Mai/Jun. 2022)

QA17.1 În opinia dumneavoastră, cât de gravă este o problemă fiecare dintre 
următoarele aspecte?
[% – nivelul prețurilor la energie pentru persoanele din (ȚARA NOASTRĂ) în 
general]

O problemă 
foarte gravă

O problemă 
destul de gravă

Nu este o 
problemă foarte 
gravă

Nu este o 
problemă serioasă 
deloc.

Nu știu
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Proporția  respondenților  care  spun  că  costul  actual  al
nevoilor energetice ale gospodăriilor lor este o problemă
gravă  variază  considerabil,  variind  de  la  99 %  dintre
respondenții din Grecia, 96 % în Cipru și 94 % în Spania și
Italia la 36 % în Suedia, 46 % în Țările de Jos și 51 % în
Danemarca. 

Cel puțin șapte din zece în Grecia (83 %), Cipru (76 %),
Spania  (71 %)  și  Irlanda  (70 %)  declară  că  costul
necesarului  de  energie  al  gospodăriilor  lor  este  o
„problemă foarte gravă”. 

Respondenții din țările din Europa de Sud și din unele țări
din Europa de Est sunt mai susceptibili să spună că costul
actual al nevoilor lor de energie ale gospodăriilor este o
problemă în comparație cu țările din Europa de Nord și de
Vest.  Un  model  similar  se  aplică  costului  actual  al
combustibilului pentru nevoile de transport. 
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QA17.2 În opinia dumneavoastră, cât de gravă este 
fiecare dintre următoarele aspecte?
Costul actual al nevoilor energetice ale gospodăriei 
dumneavoastră (iluminare, gătit, încălzire, răcire, 
funcționare etc.) (% – UE-27)

Nu știu
1

O problemă 
foarte gravă

44

O 
problem
ă destul 

de 
gravă

35

Nu este o 
problemă 

foarte 
gravă

16

Nu este o 
problemă 

serioasă deloc.
4

(Mai/Jun. 2022)

O problemă 
foarte gravă

O problemă 
destul de gravă

Nu este o 
problemă foarte 
gravă

Nu este o 
problemă serioasă 
deloc.

Nu știu

QA17.2 În opinia dumneavoastră, cât de gravă este fiecare dintre următoarele aspecte?
(% – costul curent al nevoilor energetice ale gospodăriei dvs. (iluminare, gătit, încălzire, răcire, funcționare 
etc.)
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În  toate țările,  cu excepția  unei  singure țări,  majoritatea
respondenților  spun  că  costul  combustibilului  pentru
nevoile lor de transport este o problemă gravă, iar acest
punct de vedere este cel mai răspândit în Grecia, Cipru
(ambele 97 %) și  Portugalia (95 %).  La celălalt  capăt al
scalei,  46 % în Luxemburg,  54 % în  Suedia  și  56 % în
Danemarca gândesc la fel. 

Mai mult de opt din zece în Grecia (82 %) și Cipru (81 %)
spun  că  costul  combustibilului  pentru  nevoile  lor  de
transport este o „problemă foarte gravă”. 

54

QA17.3 În opinia dumneavoastră, cât de gravă este 
fiecare dintre următoarele aspecte?
Costul actual al combustibilului pentru nevoile 
dumneavoastră de transport (transportul public, 
creșterea prețului biletelor, autoturismele personale, 
nevoile dumneavoastră zilnice sau mai puțin 
frecvente de mobilitate etc.) (% – UE-27)Nu știu

2

O problemă 
foarte gravă

47

O 
problemă 
destul de 

gravă
33

Nu este o 
problemă 

foarte gravă
13

Nu este o 
problemă 
serioasă 

deloc.
5

(Mai/Jun. 2022)

O problemă 
foarte gravă

O problemă 
destul de gravă

Nu este o 
problemă foarte 
gravă

Nu este o 
problemă serioasă 
deloc.

Nu știu

QA17.3 În opinia dumneavoastră, cât de gravă este fiecare dintre următoarele aspecte?
(% – costul curent al combustibilului pentru nevoile dumneavoastră de transport (transportul public, creșterea 
prețului biletelor, autoturismele personale, nevoile dvs. zilnice sau mai puțin frecvente de mobilitate etc.)
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Analiza sociodemografică la nivelul UE evidențiază mai
multe  diferențe  în  rândul  respondenților,  luând  în
considerare sexul,  vârsta,  nivelul  de educație,  ocuparea
forței de muncă, dificultățile financiare, veniturile, precum
și gospodăriile și mandatul. Aceste diferențe sunt prezente
în cele trei afirmații. 

●  Femeile  (82 %)  sunt  mai  susceptibile  decât  bărbații
(77 %)  să  spună  că  costul  actual  al  nevoilor
energetice  ale  gospodăriei  lor  este  o  problemă
gravă. 

● Persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani sunt
mai  susceptibile  decât  alte  grupe  de  vârstă  să
spună  că  costul  actual  al  combustibilului  pentru
nevoile lor de transport este o problemă gravă. De
exemplu,  85 %  dintre  persoanele  cu  vârste
cuprinse  între  25  și  34  de  ani  spun acest  lucru,
comparativ cu 77 % dintre persoanele cu vârsta de
55 de ani. 

● Respondenții  cu un nivel mai scăzut de educație sunt
mai  susceptibili  să  spună  că  costul  actual  al
combustibilului pentru nevoile lor de transport sau
costul  actual  al  nevoilor  energetice  ale
gospodăriilor lor reprezintă o problemă gravă. De
exemplu, 91 % cu un nivel de învățământ inferior
celui  secundar  declară  că  nevoile  energetice  ale
gospodăriilor  lor  actuale  reprezintă  o  problemă
gravă,  în  comparație  cu  69 %  cu  un  nivel  de
educație universitar. 

● Persoanele casnice (89 %) și șomerii (87 %) sunt mai
susceptibile decât alte grupuri de ocupare a forței
de  muncă  să  spună  că  costul  actual  al  nevoilor
energetice ale gospodăriei este o problemă gravă. 

●  Cu  cât  un  respondent  întâmpină  mai  multe  dificultăți
financiare, cu atât este mai probabil  să spună că
costul  necesarului  de  energie  al  gospodăriei  lor
este o problemă gravă. În plus, cei care întâmpină
dificultăți în a plăti facturile din când în când (87 %)
sau  de  cele  mai  multe  ori  (88 %)  sunt  mai
susceptibili  să  spună  că  costurile  actuale  ale
combustibilului  pentru  nevoile  lor  de  transport
reprezintă o problemă gravă în comparație cu cei
care rareori întâmpină dificultăți (77 %). 

● Respondenții cu cel mai mare venit disponibil (68 %) au
cea mai mică probabilitate de a spune că costurile
curente ale nevoilor lor de energie ale gospodăriilor
reprezintă  o  problemă  gravă,  în  special  în
comparație cu cei  cu cel  mai mic venit disponibil
(84 %). 

● Respondenții care sunt proprietari cu un credit ipotecar
restante (75 %) sunt mai puțin probabil decât orice
alt  grup  de  a  spune  că  costurile  curente  ale
nevoilor  energetice  ale  gospodăriei  lor  sunt  o
problemă gravă. 

● Gospodăriile cu copii (84 %) sunt mai susceptibile decât
orice  alt  grup  să  spună  că  costul  actual  al
combustibilului pentru nevoile lor de transport este
o problemă gravă.
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Nivelul prețurilor la 
energie pentru 
persoanele din (ȚARA 
NOASTRĂ) în general 

Costul curent al 
combustibilului pentru 
nevoile dumneavoastră de 
transport (transportul public, 
creșterea prețului biletelor, 
autoturismele personale pe 
care le aveți zilnic sau mai 
puțin frecvent de mobilitate 
etc.) 

Costul curent al nevoilor 
energetice ale 
gospodăriei dvs. 
(iluminare, gătit, 
încălzire, răcire, 
funcționare etc.)

UE27 93 80 79

Sex

Bărbat 92 80 77

Femeie 94 81 82

Vârstă

15-24 89 77 77

25-39 93 85 80

40-54 93 83 82

55+ 94 77 79

Situația gospodăriei

O singură gospodărie fără copii 92 77 79

O singură gospodărie cu copii 94 81 83

Gospodărie multiplă fără copii 93 81 79

Gospodărie cu copii 94 84 81

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 95 88 93

Din când în când 93 87 88

Aproape niciodată/niciodată 93 77 74

Imaginea UE

Total „pozitiv” 93 79 77

Neutră 93 82 81

Total „negativ” 94 83 84

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 92 78 84

A doua cvintilă 95 82 81

A treia cvintilă 94 83 81

A 4-a chintilă 92 80 75

A 5-a chintilă 92 73 68

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată nedeterminată 94 84 79

Angajat în cadrul unui contract pe termen scurt 91 82 80

Angajat în cadrul unui agent de muncă temporară/o platformă online 84 86 82

Lucrători independenți fără angajați 92 82 80

Persoane care desfășoară o activitate independentă cu angajați 88 81 78

Șomeri 95 83 87

Pensionar 94 73 78

Ai grijă de casă, inactivă 95 88 89

Student 89 77 78

Alte 97 76 80

QA17 În opinia dumneavoastră, cât de gravă este o problemă fiecare dintre următoarele aspecte? (% – total „Serios”)
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Nivelul prețurilor la 
energie pentru 
persoanele din (ȚARA 
NOASTRĂ) în general 

Costul curent al 
combustibilului pentru 
nevoile dumneavoastră de 
transport (transportul public,
creșterea prețului biletelor, 
autoturismele personale pe 
care le aveți zilnic sau mai 
puțin frecvent de mobilitate 
etc.) 

Costul curent al nevoilor 
energetice ale 
gospodăriei dvs. 
(iluminare, gătit, 
încălzire, răcire, 
funcționare etc.)

UE27 93 80 79

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? 
(DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 95 83 91

Secundară 93 83 83

Post-secundară 94 81 78

Universitatea 91 71 69

Care dintre următoarele se aplică locului în care locuiți?

Deținută de tine, de gospodăria ta, fără ipoteci restante 93 81 82

Deținută de tine, de gospodăria ta, cu ipoteci remarcabile 93 79 75

Dumneavoastră, gospodăria dvs. sunteți chiriași sau chiriași care 
plătesc chirie la prețul pieței

92 79 79

Dumneavoastră, gospodăria dvs. sunteți chiriași sau chiriași care 
plătesc chirie la preț redus

91 78 80

Cazarea dvs. este gratuită, închiriată gratuit 90 84 82

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 93 78 79

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 93 78 75

Un oraș sau un oraș mic 93 80 81

Un sat de țară 92 81 80

O fermă sau o casă în mediul rural 94 86 81

QA17 În opinia dumneavoastră, cât de gravă este o problemă fiecare dintre următoarele aspecte? (% – total „Serios”)
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Peste jumătate dintre respondenți sunt încrezători că
își pot reduce consumul de energie. 

Mai mult de cinci din zece (53 %) sunt încrezători că ar
putea folosi mai puțină energie decât acum. Mai mult de
unul din cinci (22 %) sunt „foarte încrezători”, în timp ce
31 % sunt „mai încrezători”. Aproape jumătate (46 %) nu
sunt  încrezători,  27 %  „mai  degrabă  neîncrezătoare”  și
19 % „nu foarte încrezători”.23 

În schimb, doar o minoritate (37 %) este convinsă că un
număr mare de persoane din zona lor sunt pregătite să își
limiteze consumul de energie pentru a limita schimbările
climatice,  12 %  fiind  „foarte  încrezători”  și  25 %  „mai
încrezători”. Majoritatea (61 %) nu sunt încrezători: 35 %
sunt „mai degrabă neîncrezătoare”, iar 26 % sunt „foarte
nesiguri”. 

23 QA5. Cât de încrezători sau nu sunteți în legătură cu aceste
afirmații privind reducerea consumului de energie? Vă rugăm
să utilizați o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „nu este
deloc  încrezător”,  iar  10  înseamnă  „complet  încrezător”.
Numerele rămase indică ceva între aceste două poziții. 5.1
În general, cât de încrezător ești personal că ai putea folosi
mai  puțină  energie  decât  acum?  5.2  În  general,  cât  de
încrezători sunteți că un număr mare de persoane din țara
noastră sunt pregătite  să își  limiteze consumul de energie
pentru a limita schimbările climatice? 
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QA5. Cât de încrezători sau nu sunteți în legătură cu aceste afirmații privind reducerea consumului de 
energie? Vă rugăm să utilizați o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „nu este deloc încrezător”, iar 10 
înseamnă „complet încrezător”. Numerele rămase indică ceva între aceste două poziții. (% – UE) 

În general, cât de încrezător ești personal că ai putea folosi mai puțină energie decât acum?

5.2 În general, cât de încrezători sunteți că un număr mare de persoane din țara noastră sunt pregătite să își 
limiteze consumul de energie pentru a limita schimbările climatice?

Total „foarte încrezător” 
(8+ 9+ 10)Total „Foarte nesigur” 
(1+ 2+ 3)

Total „Mai multă încredere” 
(6+ 7)
Refuz (SPONTANEOUS)

Total „Mai puțin încrezător” 
(4+ 5)
Nu știu
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În întreaga UE, puțin peste jumătate (53 %) au un anumit
nivel de încredere că ar putea folosi mai puțină energie
decât  în  prezent,  iar  în  19  țări,  majoritatea  au,  de
asemenea,  încredere  că  ar  putea  face  acest  lucru.
Procentele sunt cele mai ridicate în Italia (69 %), Irlanda
(68 %) și  Cipru (67 %) și  cele  mai  scăzute în  România
(37 %),  Polonia  (40 %)  și  Cehia  (41 %).  Este  demn de
remarcat faptul că cele trei țări nordice prezintă un nivel
ridicat de respondenți care sunt încrezători: cel puțin trei
din  zece  respondenți  sunt  „foarte  încrezători”  că  și-ar
putea  reduce  consumul  de  energie  în  Suedia  (39 %),
Danemarca (36 %) și Finlanda (35 %). 

Cele mai mari procente de respondenți care sunt „foarte
încrezători” că ar putea folosi mai puțină energie se văd în
Suedia  (39 %),  Cipru  (38 %)  și  Irlanda  și  Danemarca
(ambele 37 %), în timp ce cele mai scăzute niveluri sunt
observate  în  România  (12 %),  Cehia  (14 %)  și  Polonia
(16 %). 

Este demn de remarcat faptul că mai mult de trei din zece
în  România  și  Estonia  (ambele  33 %)  sunt  „foarte
nesigure” că ar putea folosi mai puțină energie decât în
prezent. 
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Nu știu
1

Total „Foarte 
încrezător 
(8+ 9+ 10)”

22

Total „Mai multă 
încredere 

(6+ 7)”
31

Total „Nu 
există 
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QA5.1 Cât de încrezători sau nu sunteți în legătură 
cu aceste afirmații privind reducerea consumului 
de energie? Vă rugăm să utilizați o scară de la 1 la 
10, unde 1 înseamnă „nu este deloc încrezător”, 
iar 10 înseamnă „complet încrezător”. Numerele 
rămase indică ceva între aceste două poziții.
În general, cât de încrezător ești personal că ai 
putea folosi mai puțină energie decât acum? (% – 
UE-27) 

Total „Foarte 
încrezător 
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Refuz 
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Nu știu

QA5.1 Cât de încrezători sau nu sunteți în legătură cu aceste afirmații privind reducerea consumului de 
energie? Vă rugăm să utilizați o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „nu este deloc încrezător”, iar 10 
înseamnă „complet încrezător”. Numerele rămase indică ceva între aceste două poziții.
(% – în general, cât de încrezător ești personal că ai putea folosi mai puțină energie decât acum? ) 
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Analiza  sociodemografică la  nivelul  UE  evidențiază
următoarele  diferențe:  respondenții  care  sunt  mai
predispuși să spună că se simt încrezători că le-ar putea
reduce consumul de energie sunt tinerii respondenți,  cei
cu un nivel mai ridicat de educație, cu mai puține dificultăți
financiare sau cei care locuiesc în orașe mici/mijlocii sau
mari. 

●  Cu cât  respondenții  sunt  mai  tineri,  cu atât  sunt  mai
predispuși să fie siguri că ar putea folosi personal
mai  puțină  energie,  62 %  dintre  persoanele  cu
vârste cuprinse între  15  și  24 de ani  gândind  în
acest fel, comparativ cu 50 % dintre persoanele cu
vârsta de peste 55 de ani. 

●  Gospodăriile  singure  cu  copii  (21 %)  sunt  cele  mai
susceptibile  de  a  spune  că  nu  se  simt  „foarte
încrezători”  că  le-ar  putea  reduce  consumul  de
energie. 

● Respondenții cu un nivel mai scăzut de educație au mai
multe șanse să spună că nu sunt încrezători că ar
putea reduce consumul  de energie.  De exemplu,
respondenții  cu un nivel de educație inferior celui
secundar (21 %) nu sunt „foarte încrezători” că și-
ar  putea  reduce  consumul  de  energie,  în
comparație  cu  14 %  cu  un  nivel  de  educație
universitar. 

●  Cu cât  un respondent  întâmpină mai  puține dificultăți
financiare, cu atât este mai probabil ca aceștia să
fie  încrezători  că  își  pot  reduce  consumul  de
energie.  De  exemplu,  55 %  cu  cele  mai  mici
dificultăți  sunt  încrezători  că  ar  putea  folosi  mai
puțină  energie,  comparativ  cu  44 %  care  se
confruntă cu cele mai multe dificultăți. 

● Cu cât un respondent are mai mult venit disponibil, cu
atât sunt mai încrezători că ar putea folosi personal
mai puțină energie: 58 % în chintila a 4-a și a 5-a
sunt  încrezători,  comparativ  cu  47 %  în  prima
chintilă.  ●  Respondenții  care  locuiesc  în  orașe
mici/mijlocii  (55 %)  sau  mari  (57 %)  sunt  mai
predispuși  să  fie  siguri  că  le-ar  putea  reduce
consumul  de  energie  decât  cei  care  locuiesc  în
satele rurale (48 %). 
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Total „foarte nesigur”
Total „Mai degrabă

neîncredere”
Total „Mai multă

încredere”
Total „foarte
încrezător”

Nu știu

UE27 19 27 31 22 1

Sex

Bărbat 19 26 31 23 1

Femeie 19 27 31 22 1

Vârstă

15-24 12 25 35 27 1

25-39 17 26 34 23 0

40-54 19 28 31 21 1

55+ 21 28 28 22 1

Situația gospodăriei

O singură gospodărie fără copii 19 27 30 23 1

O singură gospodărie cu copii 21 30 27 21 1

Gospodărie multiplă fără copii 18 26 33 22 1

Gospodărie cu copii 18 27 32 22 1

Compoziția gospodăriei

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 23 27 26 23 1

4 18 26 32 23 1

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 27 27 25 19 2

Din când în când 20 28 31 20 1

Aproape niciodată/niciodată 18 26 32 23 1

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 24 27 28 19 2

A doua cvintilă 19 28 31 21 1

A treia cvintilă 19 26 32 22 1

A 4-a chintilă 17 25 33 25 0

A 5-a chintilă 17 25 32 26 0

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată nedeterminată 16 28 33 23 0

Angajat în cadrul unui contract pe termen scurt 18 25 34 22 1

Angajat în cadrul unui agent de muncă temporară/o 
platformă online

33 23 31 12 1

Lucrători independenți fără angajați 19 23 31 26 1

Persoane care desfășoară o activitate independentă cu 
angajați 

30 18 24 26 2

Șomeri 21 27 29 22 1

Pensionar 24 27 26 22 1

Ai grijă de casă, inactivă 19 27 34 19 1

Student 9 24 36 29 2

Alte 27 33 14 26 0

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai 
absolvit? (DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 21 29 26 20 4

Secundară 20 27 31 21 1

Post-secundară 18 27 29 25 0

Universitatea 14 25 34 27 0

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care 
locuiți

Un oraș mare 16 26 32 25 1

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 19 25 30 26 0

Un oraș sau un oraș mic 17 27 33 22 1

Un sat de țară 23 29 28 19 1

O fermă sau o casă în mediul rural 21 23 30 25 0

QA5.1 Cât de încrezători sau nu sunteți în legătură cu aceste afirmații privind reducerea consumului de energie? Vă
rugăm să utilizați  o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „nu este deloc încrezător”, iar 10 înseamnă „complet
încrezător”. Numerele rămase indică ceva între aceste două poziții. În general, cât de încrezător ești personal că
ai putea folosi mai puțină energie decât acum? (% – UE)
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Doar  o  minoritate  (37 %)  din  UE  în  ansamblu  este
convinsă că un număr mare de persoane din țara lor sunt
pregătite  să  își  limiteze  consumul  de  energie  pentru  a
limita schimbările climatice. 

La  nivel  național,  Italia  (56 %)  și  Irlanda  (50 %)  sunt
singurele țări în care cel puțin jumătate au încredere într-o
anumită măsură, urmate de 49 % în Finlanda. La celălalt
capăt al scalei, 12 % în Cehia, 24 % în Letonia și 25 % în
Malta sunt încrezători că un număr mare de persoane din
țara lor sunt pregătite să își reducă consumul de energie. 

Irlanda (25 %) și Cipru (21 %) sunt singurele țări în care
cel  puțin  una  din  cinci  este  „foarte  încrezătoare”.  În
schimb,  55 %  din  Cehia  sunt  „foarte  nesigure”  de  un
număr mare de persoane din țara lor sunt pregătite să își
limiteze consumul de energie și, în general, cel puțin una
din cinci țări din 23 de țări consideră acest lucru. 
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QA5.2 Cât de încrezători sau nu sunteți în legătură 
cu aceste afirmații privind reducerea consumului 
de energie? Vă rugăm să utilizați o scară de la 1 la 
10, unde 1 înseamnă „nu este deloc încrezător”, iar 
10 înseamnă „complet încrezător”. Numerele 
rămase indică ceva între aceste două poziții.
În general, cât de încrezători sunteți că un număr 
mare de persoane din țara noastră sunt pregătite să 
își limiteze consumul de energie pentru a limita 
schimbările climatice? (% – UE-27)

Total „Foarte 
încrezător 
(8+ 9+ 10)”

Total „Mai multă 
încredere (6+ 7)”

Total „Nu există 
încredere (4+ 5)”

Total „Foarte 
nesigur” (1+ 2+ 3)” Refuz 

(SPONTANEOUS)

Nu știu

QA5.2 Cât de încrezători sau nu sunteți în legătură cu aceste afirmații privind reducerea consumului de 
energie? Vă rugăm să utilizați o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „nu este deloc încrezător”, iar 10 
înseamnă „complet încrezător”. Numerele rămase indică ceva între aceste două poziții.
(% – per ansamblu, cât de încrezători sunteți că un număr mare de persoane din țara noastră sunt 
pregătite să își limiteze consumul de energie pentru a limita schimbările climatice?)
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Analiza sociodemografică la nivelul UE ilustrează câteva
diferențe.  Pentru exemplu, există diferențe importante în
ceea ce privește dificultățile financiare, ocuparea forței de
muncă sau situația gospodăriei. 

● Respondenții  cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani
(41 %) sunt cei mai predispuși să aibă încredere că
un număr mare de persoane din țara lor sunt gata
să își limiteze consumul de energie. 

● Persoanele care desfășoară o activitate independentă
fără angajați și pensionari (ambele 38 %) sunt cele
mai susceptibile să spună că sunt încrezători că un
număr mare de persoane din țara lor sunt pregătite
să își  reducă consumul  de energie,  în  special  în
comparație cu șomerii (30 %). 

●  Cu  cât  respondenții  întâmpină  mai  puține  dificultăți
financiare, cu atât este mai probabil ca aceștia să
fie siguri că un număr mare de persoane din țara
lor  sunt  pregătite  să  își  reducă  consumul  de
energie.  De  exemplu,  38 %  cu  cele  mai  mici
dificultăți sunt încrezători, comparativ cu 31 % care
se confruntă cu cele mai multe dificultăți. 

● Gospodăriile singure cu copii sunt mai puțin susceptibile
decât  alte  grupuri  să  se  simtă  încrezători  că  un
număr mare de persoane din țara lor sunt pregătite
să își limiteze consumul de energie pentru a limita
schimbările  climatice.  De  exemplu,  gospodăriile
singure  cu  copii  (22 %)  declară  că  sunt  „mai
degrabă  încrezătoare”,  comparativ  cu  mai  multe
gospodării fără copii (26 %). 
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Total „foarte nesigur”
Total „Mai degrabă

neîncredere”
Total „Mai multă

încredere”
Total „foarte
încrezător”

Nu știu 

UE27 26 35 25 12 2

Sex

Bărbat 26 35 26 12 1

Femeie 24 37 25 12 2

Vârstă

15-24 22 35 28 13 2

25-39 28 35 26 10 1

40-54 27 34 26 12 1

55+ 26 36 24 12 2

Situația gospodăriei

O singură gospodărie fără copii 25 36 24 12 2

O singură gospodărie cu copii 26 39 22 11 1

Gospodărie multiplă fără copii 25 36 26 11 2

Gospodărie cu copii 27 34 26 12 1

Compoziția gospodăriei

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 25 38 22 12 3

4 25 35 27 12 1

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 32 34 20 11 3

Din când în când 27 36 25 11 1

Aproape niciodată/niciodată 25 36 26 12 1

Imaginea UE

Total „pozitiv” 23 35 28 13 1

Neutră 26 37 24 11 2

Total „negativ” 37 32 20 10 1

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 25 38 23 12 2

A doua cvintilă 24 36 26 12 2

A treia cvintilă 25 37 27 10 1

A 4-a chintilă 27 34 27 12 0

A 5-a chintilă 28 36 25 11 0

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată nedeterminată 26 36 26 11 1

Angajat în cadrul unui contract pe termen scurt 27 36 27 9 1

Angajat în cadrul unui agent de muncă temporară/o 
platformă online

36 28 27 7 2

Lucrători independenți fără angajați 28 33 25 13 1

Persoane care desfășoară o activitate independentă cu 
angajați 

31 34 22 11 2

Șomeri 32 36 21 9 1

Pensionar 24 35 25 13 3

Ai grijă de casă, inactivă 23 37 23 14 3

Student 20 37 28 14 1

Alte 30 36 19 13 2

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai 
absolvit? (DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 22 38 19 12 8

Secundară 25 35 26 13 1

Post-secundară 26 36 25 12 1

Universitatea 26 36 26 11 1

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care
vă

Un oraș mare 27 35 24 13 1

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 26 35 25 13 1

Un oraș sau un oraș mic 24 36 27 11 2

Un sat de țară 27 35 24 12 2

O fermă sau o casă în mediul rural 26 35 21 17 1

QA5.2 Cât de încrezători sau nu sunteți în legătură cu aceste afirmații privind reducerea consumului de energie? Vă
rugăm să utilizați  o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „nu este deloc încrezător”, iar 10 înseamnă „complet
încrezător”. Numerele rămase indică ceva între aceste două poziții.  În general, cât de încrezători sunteți că un
număr mare de persoane din țara noastră sunt pregătite să își limiteze consumul de energie pentru a limita
schimbările climatice? (% – UE)
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Motivele  economice  sunt  factorul  de  reducere  a
consumului de energie în rândul respondenților. 

 

Economisirea  banilor  este  principalul  motiv  pentru
reducerea  consumului  de  energie,  deși  preocupările
legate de mediu joacă un rol important pentru mulți.24 În
total, mai mult de șase din zece (62 %) declară că și-ar
reduce consumul  de energie în principal  sau numai din
motive economice, în timp ce 36 % ar face acest lucru în
principal sau numai din motive de mediu. Aproape patru
din  zece  (37 %)  declară  că  și-ar  reduce  consumul  de
energie  în  principal  din  motive  economice,  pentru  a
economisi  bani și,  într-o anumită măsură, din motive de
mediu,  pentru  a  contribui  la  combaterea  schimbărilor
climatice.  Aproximativ  un  sfert  (26 %)  și-ar  reduce
consumul  de energie,  în  principal  din  motive de mediu,
pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice și,
într-o  anumită  măsură,  din  motive  economice,  pentru  a
economisi bani. Un sfert (25 %) ar reduce consumul doar
din motive economice, pentru a economisi bani. Una din
zece  (10 %)  ar  reduce  consumul  de  energie  doar  din
motive  de  mediu,  pentru  a  contribui  la  combaterea
schimbărilor climatice. 

Există trei țări în care respondenții spun cel mai adesea că
și-ar  reduce  consumul  de  energie  numai din  motive
economice:  Bulgaria  (47 %),  Letonia  (40 %)  și  Lituania
(37 %). În schimb, 12 % în Slovenia și 13 % în Suedia și
Țările de Jos spun același lucru. 

În 18 țări, respondenții sunt cel mai probabil să spună că
și-ar reduce consumul de energie în principal din motive
economice, pentru a economisi bani și, într-o anumită

24 QA4.  Gandindu-te  la  principalul  motiv  pentru  care  ti-ai
reduce consumul de energie, care corespunde cel mai bine
situatiei tale? Reduceți consumul de energie: 

măsură,  din  motive  de  mediu,  pentru  a  contribui  la
combaterea schimbărilor climatice. Această opinie este
cea mai răspândită în Grecia (50 %), Portugalia (47 %) și
Slovacia (44 %). În schimb, 31 % în Suedia și Irlanda dau
acest motiv. 

Suedia, Țările de Jos (atât 39 %) cât și Danemarca (36 %)
sunt singurele țări în care răspunsul cel mai frecvent este
că ar reduce consumul în principal din motive de mediu
și,  într-o anumită măsură, din motive economice.  La
celălalt  capăt  al  scalei,  12 %  în  Bulgaria  și  15 %  în
Estonia, Letonia și Polonia dau acest motiv. 

În 15 țări, cel puțin unul din zece respondenți declară că
și-ar  reduce  consumul  de  energie  doar  din  motive  de
mediu, cu cele mai ridicate niveluri  observate în Suedia
(16 %), Danemarca (14 %) și Slovenia (13 %). 

Având o imagine de ansamblu mai largă, reiese că, în 24
de  țări,  motivele  economice  reprezintă  principala  sau
singura  considerație  în  ceea  ce  privește  reducerea
consumului  de  energie,  dimpotrivă,  motivele  de  mediu
sunt cel mai adesea principala sau singura considerație în
Suedia, Danemarca și Țările de Jos. 
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combaterea schimbărilor climatice

37
(Mai/Jun. 2022)

QA4. Gandindu-te la principalul motiv pentru care ti-ai reduce consumul de energie, 
care corespunde cel mai bine situatiei tale? Reduceți consumul de energie: 
(% – UE-27)
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Analiza  socio-demografică la  nivelul  UE  evidențiază
faptul că respondenții mai tineri, cei cu un nivel ridicat de
educație, cei cu mai puține dificultăți financiare și cei cu o
viziune  pozitivă  a  UE  sunt  cei  mai  susceptibili  să
menționeze în principal sau numai motive de mediu pentru
reducerea consumului de energie. În detaliu: 

● Cu cât respondentul  este mai tânăr, cu atât  este mai
probabil să menționeze motivele de mediu ca fiind
motivul  principal  sau singurul  motiv.  De exemplu,
31 % dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15
și  24 de ani  ar  reduce consumul  în  principal  din
motive  de  mediu,  dar  într-o  anumită  măsură  din
motive economice, comparativ cu 24 % dintre cei
cu vârsta de 55 de ani. În plus, cu cât pârâtul este
mai în vârstă, cu atât este mai probabil ca acesta
să menționeze doar motive economice. 

● Cu cât nivelul  de educație  al  respondenților  este mai
ridicat,  cu  atât  este  mai  probabil  ca  aceștia  să
menționeze motivele de mediu ca fiind principalele
sau  singurele  motive  și  cu  atât  este  mai  puțin
probabil  ca  aceștia  să  menționeze  doar  motive
economice. De exemplu, 36 % dintre cei cu studii
universitare  spun  că  și-ar  reduce  consumul  de
energie  din  motive  de  mediu,  în  comparație  cu
11 % dintre cei cu un nivel de educație inferior celui
secundar. 

●  Cu  cât  se  confruntă  un  respondent  cu  mai  puține
dificultăți  financiare,  cu atât  este mai  probabil  ca
motivele  de mediu să fie fie  principalul  motiv,  fie
singurul motiv pentru reducerea consumului și cu
atât  este  mai  puțin  probabil  ca  acestea  să
menționeze doar motive economice. De exemplu,
22 %  care  nu  întâmpină  niciodată  sau  aproape
niciodată  dificultăți  în  plata  facturilor  ar  reduce
consumul doar din motive economice, comparativ

cu 40 % care se confruntă cu dificultăți de cele mai
multe ori. 

● Cu cât un respondent are mai mult venit disponibil, cu
atât este mai probabil ca motivele de mediu să fie
fie  principalul  motiv,  fie  singurul  motiv  pentru
reducerea consumului. De exemplu, 47 % în a 5-a
chintilă menționează în principal sau numai motive
de mediu, comparativ cu 30 % în prima chintilă. 

● Cei cu o opinie pozitivă a UE sunt mult mai susceptibili
să menționeze în principal motive de mediu (31 %)
și  mai  puțin  susceptibile  de  amenționa  motive
economice (20 %) decât cele cu o opinie negativă
(20 % și, respectiv, 36 %). 
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Din motive economice, pentru a economisi bani
Mai ales din motive de mediu, pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice și, 

într-o anumită măsură, din motive economice, pentru a economisi bani
Altele (SPONTANEOUS)
Nu știu

Mai ales din motive economice, pentru a economisi bani și, într-o 
anumită măsură, din motive de mediu, pentru a contribui 
la combaterea schimbărilor climatice

Din motive de mediu, pentru a contribui la combaterea schimbărilor 
climatice

Niciuna – Nu v-ați reduce consumul de energie (SPONTANEOUS)

QA4. Gandindu-te la principalul motiv pentru care ti-ai reduce consumul de energie, care corespunde cel 
mai bine situatiei tale? Reduceți consumul de energie:
(%)
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Din motive 
economice, 
pentru a 
economisi bani

Mai ales din motive 
economice, pentru a 
economisi bani și, într-o 
anumită măsură, din 
motive de mediu, pentru a 
contribui la combaterea 
schimbărilor climatice

Mai ales din motive de
mediu, pentru a 
contribui la 
combaterea 
schimbărilor climatice 
și, într-o anumită 
măsură, din motive 
economice, pentru a 
economisi bani

Din motive de 
mediu, pentru a 
contribui la 
combaterea 
schimbărilor 
climatice 

Altele 
(SPONTANEOUS) 

Niciuna – Nu v-ați 
reduce consumul de 
energie 
(SPONTANEOUS)

În principal din 
motive 
economice 

În principal din 
motive de mediu 

Nu știu

UE27 25 37 26 10 0 1 62 36 1

Sex

Bărbat 26 36 26 10 0 1 62 36 1

Femeie 25 37 27 9 0 1 62 36 1

Vârstă

15-24 18 34 31 15 0 1 52 46 1

25-39 22 39 29 9 0 1 61 38 0

40-54 24 39 26 10 0 1 63 36 0

55+ 30 34 24 10 0 1 64 34 1

Situația gospodăriei

O singură gospodărie 
fără copii 

27 34 26 11 0 1 61 37 1

O singură gospodărie 
cu copii 

27 39 25 8 0 0 66 33 1

Gospodărie multiplă 
fără copii 

26 36 27 9 0 1 62 36 1

Gospodărie cu copii 23 40 26 10 0 1 63 36 0

Dificultăți de plată a 
facturilor

De cele mai multe ori 40 36 16 6 0 1 76 22 1

Din când în când 30 38 22 8 0 1 68 30 1

Aproape 
niciodată/niciodată 

22 36 29 11 0 1 58 40 1

Imaginea UE

Total „pozitiv” 20 38 31 11 0 0 58 42 0

Neutră 28 36 24 10 0 1 64 34 1

Total „negativ” 36 33 20 8 1 1 69 28 1

Venitul disponibil total – 
chintilă

Prima cvintilă 36 32 22 8 0 1 68 30 1

A doua cvintilă 27 39 24 8 0 1 66 32 1

A treia cvintilă 24 39 27 9 0 1 63 36 0

A 4-a chintilă 22 39 29 9 0 1 61 38 0

A 5-a chintilă 16 36 32 15 0 1 52 47 0

Statutul profesional

Angajat într-un contract 
cu durată nedeterminată

23 40 28 9 0 0 63 37 0

Angajat în cadrul unui 
contract pe termen scurt

23 38 28 10 0 0 61 38 1

Angajat în cadrul unui 
agent de muncă 
temporară/o platformă 
online

23 30 38 7 1 1 53 45 0

Lucrători independenți 
fără angajați 

19 39 29 11 0 1 58 40 1

Persoane care 
desfășoară o activitate 
independentă cu 
angajați 

20 34 31 11 0 2 54 42 2

Șomeri 32 37 19 10 0 1 69 29 1

Pensionar 31 34 23 10 0 1 65 33 1

Ai grijă de casă, inactivă 35 34 22 6 0 1 69 28 2

Student 17 32 33 16 0 1 49 49 1

Alte 29 36 18 13 0 4 65 31 0

Care este cel mai înalt 
nivel de educație pe 
care l-ai absolvit? 
(DOAR UN SINGUR 
RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 42 35 11 7 1 2 77 18 2

Secundară 29 37 24 9 0 1 66 33 0

Post-secundară 19 38 30 12 0 1 57 42 0

Universitatea 15 35 36 13 0 1 50 49 0

Care dintre următoarele 
descrie cel mai bine 
zona în care locuiți?

Un oraș mare 23 37 29 10 0 1 60 39 0

Suburbiile sau periferiile
unui oraș mare 

20 39 29 10 0 1 59 39 1

Un oraș sau un oraș mic 26 37 25 10 0 1 63 35 1

Un sat de țară 29 34 25 9 0 2 63 34 1

O fermă sau o casă în 
mediul rural 

30 36 25 8 0 0 66 33 1

QA4 Gândindu-vă la principalul motiv pentru care v-ați reduce consumul de energie, care corespunde cel mai bine
situației dvs.? Reduceți consumul de energie: (% – UE)
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Majoritatea  respondenților  (64 %)  nu  sunt  dispuși  să
plătească prețuri mai mari la energie pentru a contribui la
accelerarea tranziției verzi.25 Aproape jumătate (46 %) nu
doresc, deoarece nu își pot permite să plătească mai mult,
în timp ce 18 % nu doresc, dar și-ar putea permite. Puțin
peste o treime (34 %) ar fi dispuse să plătească mai mult:
21 % ar plăti  cu până la 10 % mai mult,  8 % ar plăti  cu
până la 20 % mai mult, cu 3 % până la 30 % mai mult, iar
2 % ar plăti mai mult. 

majorări salariale de peste 30 %. 

Există doar patru țări în care majoritatea respondenților ar
fi dispuși să plătească prețuri mai mari la energie pentru a
accelera  tranziția  verde:  țările  de  Jos,  Suedia  (ambele
56 %),  Danemarca  (54 %) și  Malta  (49 % față  de  47 %
nu). În schimb, 14 % în Bulgaria și Portugalia și 23 % în
Polonia ar fi dispuși să plătească mai mult. 

În fiecare țară, cu excepția României, mai mult de unul din
zece respondenți  ar  fi  dispuși  să plătească  cu  până la
10 %  mai mult,  cel  mai  mare  sprijin  fiind  observat  în
Slovenia  (31 %),  Danemarca  și  Germania  (ambele  cu
30 %). 

În  nouă  țări,  cel  puțin  una  din  zece  ar  fi  dispusă  să
plătească cu până la 20 % mai mult, iar acest lucru este
valabil în special în Țările de Jos (18 %), Suedia (17 %) și
Danemarca (16 %). Malta (10 %) este singura țară în care
cel puțin una din zece ar fi dispusă să plătească cu până
la  30 %  mai mult  pentru  energie  pentru  a  accelera
tranziția verde, în timp ce cei din România (5 %) sunt cei
mai dispuși să plătească majorări de 30 % sau mai mult.

În fiecare țară, cu excepția Țărilor de Jos și a Suediei, este
mai  probabil  ca  respondenții  să  nu  fie  dispuși  să
plătească, deoarece nu își pot permite mai degrabă decât
să nu fie dispuși, ci să fie capabili să plătească mai mult.
Țările cu cel mai mare decalaj între cei care nu doresc,
deoarece  nu  își  pot  permite  sau  își  pot  permite  să
plătească mai mult, sunt Bulgaria (70 % nu doresc și nu își
pot permite acest lucru față de 13 %, dar își pot permite),
Portugalia (69 % față de 13 %) și Cipru (57 % și 5 %). 

25 QA18. Ați fi dispus să plătiți prețuri mai mari la energie dacă
acest lucru ar contribui la accelerarea tranziției verzi? 
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Nu știu
2Nu, nu ești dispus să 

plătești mai mult, 
chiar dacă ți-ai putea 
permite să faci acest 

lucru.
18

Nu, nu ești dispus să 
plătești mai mult pentru 
că nu-ți poți permite să 

faci acest lucru.
46

(Mai/Jun. 2022)

Da, cu peste 
30 % mai mult

2

Da, cu până la 
30 % mai mult

3

Da, cu până la 
20 % mai mult

8

Da, cu până 
la 10 % mai 

mult
21

QA18 Ați fi dispus să plătiți prețuri mai mari la 
energie dacă acest lucru ar contribui la accelerarea 
tranziției verzi?
(% – UE-27)

Da, cu până la 10 % mai mult

Da, cu peste 30 % mai mult

Nu știu

Da, cu până la 20 % mai mult
Nu, nu ești dispus să plătești mai mult 
pentru că nu-ți poți permite să faci 
acest lucru.

Da, cu până la 30 % mai mult
Nu, nu ești dispus să plătești mai mult, chiar dacă 
ți-ai putea permite să faci acest lucru.

QA18 Ați fi dispus să plătiți un preț mai mare al energiei dacă acest lucru ar contribui la accelerarea 
tranziției verzi?
(%)
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Analiza sociodemografică la nivelul UE arată că doar o
minoritate  din  majoritatea  grupurilor  este  dispusă  să
plătească  prețuri  mai  mari  la  energie  pentru a accelera
tranziția verde, dar există unele diferențe interesante, în
special  în  ceea  ce  privește  ocuparea  forței  de  muncă,
urbanizarea sau punctul de vedere al UE. 

● Cu cât este mai tânăr respondentul,  cu atât  este mai
probabil ca aceștia să fie dispuși să plătească mai
mult:  39 % dintre  persoanele  cu  vârste  cuprinse
între 15 și 24 de ani spun că sunt, comparativ cu
30 % dintre persoanele cu vârsta de 55 de ani. 

● Respondenții  cu un nivel ridicat de educație sunt mult
mai dispuși să plătească prețuri mai mari la energie
pentru  a  accelera  tranziția  verde.  De  exemplu,
29 %  dintre  respondenții  cu  un  nivel  universitar
spun că sunt dispuși să plătească prețuri mai mari
la  energie,  comparativ  cu  10 % dintre  cei  cu  un
nivel de educație inferior celui secundar. 

●  Cu  cât  se  confruntă  un  respondent  cu  mai  puține
dificultăți  financiare,  cu atât  este mai  probabil  ca
aceștia să fie dispuși să plătească mai mult: 39 %
dintre cei cu cele mai mici dificultăți  sunt dispuși,
comparativ  cu  15 % dintre  cei  cu  cele  mai  mari
dificultăți. 

● Cu cât un respondent are mai mult venit disponibil, cu
atât este mai probabil  ca acesta să fie dispus să
plătească  mai  mult:  52 %  în  a  5-a  chintilă  sunt
dispuși, comparativ cu 23 % în prima chintilă. 

● Lucrătorii care desfășoară o activitate independentă cu
angajați (47 %) sunt mult mai dispuși să plătească
mai mult – în special în comparație cu persoanele
casnice (17 %). 

● Respondenții  care locuiesc în orașe mari  (40 %) sunt
mai  dispuși  să  plătească  mai  mult  decât  cei  din
orașele  mici/mijlocii  (32 %)  sau  din  satele  rurale
(27 %). 

● Cei care au o viziune pozitivă asupra UE (41 %) sunt
mai dispuși să plătească mai mult decât cei cu o
opinie negativă (20 %). 
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Da, cu 
până la 
10 % mai 
mult

Da, cu 
până la 
20 % mai 
mult

Da, cu 
până la 
30 % mai 
mult

Da, cu 
peste 
30 % mai 
mult

Nu, nu ești 
dispus să 
plătești mai 
mult pentru că 
nu-ți poți 
permite să faci 
acest lucru.

Nu, nu ești 
dispus să 
plătești mai 
mult, chiar 
dacă ți-ai putea
permite să faci 
acest lucru.

Total „Da” Total „Nu” Nu știu

UE27 21 8 3 2 46 18 34 64 2

Sex

Bărbat 21 9 3 2 42 21 35 63 2

Femeie 21 7 3 1 51 16 32 67 1

Vârstă

15-24 25 9 3 2 43 13 39 56 5

25-39 22 9 4 2 44 18 37 62 1

40-54 20 8 3 2 46 20 33 66 1

55+ 19 7 3 1 49 20 30 69 1

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 9 3 2 1 74 11 15 85 0

Din când în când 16 4 3 2 59 15 25 74 1

Aproape niciodată/niciodată 24 10 3 2 38 21 39 59 2

Imaginea UE

Total „pozitiv” 26 10 4 1 40 17 41 57 2

Neutră 18 7 3 2 51 18 30 69 1

Total „negativ” 12 4 2 2 53 26 20 79 1

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 15 5 2 1 64 12 23 76 1

A doua cvintilă 19 7 3 2 53 15 31 68 1

A treia cvintilă 23 8 2 2 45 19 35 64 1

A 4-a chintilă 25 11 5 2 35 21 43 56 1

A 5-a chintilă 28 15 6 3 25 22 52 47 1

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată 
nedeterminată 

23 9 3 2 42 20 37 62 1

Angajat în cadrul unui contract pe 
termen scurt 

18 10 5 1 52 13 34 65 1

Angajat în cadrul unui agent de muncă
temporară/o platformă online 

8 11 7 10 48 15 36 63 1

Lucrători independenți fără angajați 21 7 5 3 38 24 36 62 2

Persoane care desfășoară o activitate 
independentă cu angajați 

27 7 6 7 23 28 47 51 2

Șomeri 15 4 1 2 64 14 22 78 0

Pensionar 19 7 3 1 50 19 30 69 1

Ai grijă de casă, inactivă 11 4 1 1 65 16 17 81 2

Student 28 10 2 2 39 13 42 52 6

Alte 14 0 6 1 63 16 21 79 0

Care este cel mai înalt nivel de 
educație pe care l-ai absolvit? (DOAR 
UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 10 2 1 0 69 15 13 84 3

Secundară 18 6 2 2 52 18 28 70 2

Post-secundară 24 8 3 2 41 21 37 62 1

Universitatea 29 14 6 3 27 20 52 47 1

Care dintre următoarele descrie cel 
mai bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 24 10 4 2 41 17 40 58 2

Suburbiile sau periferiile unui oraș 
mare 

25 10 4 1 39 19 40 58 2

Un oraș sau un oraș mic 20 7 3 2 47 19 32 66 2

Un sat de țară 16 6 2 2 54 19 26 73 1

O fermă sau o casă în mediul rural 16 7 1 3 48 24 27 72 1

QA18Veți fi dispus să plătiți prețuri mai mari la energie dacă acest lucru contribuie la accelerarea tranziției verzi? (% –
UE)
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Jumătate  dintre  respondenți  consideră  că  cei  mai
bogați  50 % ar  trebui  să  își  intensifice  eforturile  de
reducere a consumului de energie. 

Majoritatea  respondenților  din  UE  consideră  că
persoanele  mai  bogate,  în  special,  ar  trebui  să depună
mai  multe  eforturi  pentru  a-și  reduce  consumul  de
energie.26 Jumătate (50 %) cred că cei mai bogați 50 % ar
trebui să facă mai mult efort, în timp ce 25 % cred că cei
mai bogați 20 % ar trebui să facă mai mult efort, iar 12 %
cred că cei mai bogați  10 % ar trebui  să facă mai mult
efort.  Aproximativ  unul  din  zece  (9 %)  crede  că  toată
lumea ar trebui să facă mai mult, indiferent de averea lor. 

În 27 de țări, respondenții spun cel mai adesea că cei mai
bogați 50 % din populația țării lor ar trebui să depună mai
multe  eforturi  pentru  a-și  reduce  consumul  de  energie,
deși  proporțiile  variază  de  la  62 %  în  Cipru,  61 %  în
Spania  și  60 %  în  Țările  de  Jos  și  Suedia  la  29 %  în
Estonia, 35 % în Bulgaria și 41 % în Portugalia. 

În  Polonia  (41 %),  România  (37 %)  și  Austria  (32 %),
respondenții spun cel mai adesea că cei mai bogați 20 %
ar trebui  să facă mai mult,  iar  această opțiune este,  de
asemenea, menționată pe scară largă în Croația (33 %),
Grecia  (32 %),  Slovacia  (31 %)  și  Bulgaria  (30 %).  În
general,  mai  mult  de  unul  din  zece  din  fiecare  țară
consideră că cei mai bogați  20 % ar trebui  să facă mai
mult. 

În  19 țări,  cel  puțin una din  zece consideră că cei  mai
bogați 10 % ar trebui să depună mai multe eforturi pentru
a-și  reduce  consumul  de  energie,  cu  cele  mai  ridicate
niveluri  înregistrate  în  Polonia  (23 %),  Austria  (22 %)  și
România (19 %). 

În  11  țări,  cel  puțin  unul  din  zece  respondenți  spun
spontan  că  toată  lumea  ar  trebui  să  facă  mai mult,
indiferent de avere, cu cele mai ridicate niveluri observate
în Portugalia (23 %), Estonia (21 %) și Lituania (17 %). 

26 QA7. Care dintre următoarele grupuri de populație din (ȚARA
NOASTRĂ) credeți că ar trebui să depună mai multe eforturi
pentru a-și reduce consumul de energie? 

Analiza  sociodemografică  la  nivelul  UE  arată  foarte
puține  diferențe  de  opinie  între  grupuri.  Cel  mai  notabil
este faptul că, cu cât respondentul este mai tânăr, cu atât
este mai probabil să fie de acord că cei mai bogați 20 %
din țara lor ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a-
și reduce consumul de energie: 30 % dintre persoanele cu

vârste  cuprinse  între  15  și  24  de  ani  gândesc  astfel,
comparativ cu 22 % dintre persoanele cu vârsta de 55 de
ani și peste. În plus, respondenții cu un nivel secundar de
educație (27 %) sunt cei mai susceptibili să creadă că cei
mai  bogați  20 % ar trebui  să depună mai multe eforturi
pentru a-și reduce energia, comparativ cu 18 % dintre cei
cu un nivel inferior celui secundar sau 21 % dintre cei cu
un nivel postliceal. Este demn de remarcat faptul că există
foarte  puține  diferențe  de  opinie  în  ceea  ce  privește
grupurile de venituri, chiar dacă problema este legată de

această diferențiere sociodemografică. 
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Nu știu
3

Nici un grup în 
particular/Toate 

grupurile ar trebui să 
facă mai mult, 

indiferent de averea lor 
(SPONTANEOUS)

9Alte grupuri 
(SPONTANEOUS)

1
Cei mai bogați 

50 % din 
populație 

(Țara Noastră)
50

(Mai/Jun. 2022)

Cei mai bogați 
10 % din 

populație (Țara 
Noastră)

12

Cei mai 
bogați 20 % 
din populație 

(Țara 
Noastră)

25

QA7 Care dintre următoarele grupuri de populație din 
(ȚARA NOASTRĂ) credeți că ar trebui să depună mai 
multe eforturi pentru a-și reduce consumul de 
energie? (% – UE-27)

Cei mai bogați 10 % din 
populație (Țara Noastră)

Cei mai bogați 20 % din 
populație (Țara Noastră)

Cei mai bogați 50 % din 
populație (Țara Noastră)

Alte 
grupu
ri

Nici un grup în particular/Toate grupurile ar trebui 
să facă mai mult, indiferent de averea lor 
(SPONTANEOUS)

Nu 
știu

QA7. Care dintre următoarele grupuri de populație din (ȚARA NOASTRĂ) credeți că ar trebui să depună mai 
multe eforturi pentru a-și reduce consumul de energie? (%)
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Cei mai bogați
10 % din

populație (Țara
Noastră) 

Cei mai bogați
20 % din

populație (Țara
Noastră) 

Cei mai bogați
50 % din

populație (Țara
Noastră) 

Alte grupuri 

Nici un grup în
particular/Toate

grupurile ar trebui
să facă mai mult,

indiferent de averea
lor

(SPONTANEOUS)

Nu știu

UE27 12 25 50 1 9 3

Sex

Bărbat 13 26 49 0 9 3

Femeie 12 25 51 0 9 3

Vârstă

15-24 12 30 48 0 7 3

25-39 13 29 48 0 8 2

40-54 11 25 52 1 9 2

55+ 13 22 50 1 10 4

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 14 23 53 0 7 3

Din când în când 13 28 47 1 8 3

Aproape niciodată/niciodată 12 24 51 0 10 3

Imaginea UE

Total „pozitiv” 12 25 51 0 10 2

Neutră 11 26 50 0 9 4

Total „negativ” 15 23 49 1 9 3

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 9 24 54 1 7 5

A doua cvintilă 13 25 52 1 7 2

A treia cvintilă 12 27 50 1 8 2

A 4-a chintilă 13 29 49 0 7 2

A 5-a chintilă 12 26 51 0 10 1

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată 
nedeterminată

13 27 49 0 9 2

Angajat în cadrul unui contract pe 
termen scurt

11 29 50 1 7 2

Angajat în cadrul unui agent de 
muncă temporară/o platformă online

5 40 43 0 6 6

Lucrători independenți fără angajați 11 25 51 0 11 2

Persoane care desfășoară o activitate
independentă cu angajați

10 26 47 2 15 0

Șomeri 11 20 57 0 8 4

Pensionar 13 22 50 0 10 5

Ai grijă de casă, inactivă 11 22 51 0 10 6

Student 10 32 47 0 8 3

Alte 5 19 41 0 34 1

Care este cel mai înalt nivel de 
educație pe care l-ai absolvit? (DOAR
UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 12 18 48 0 12 10

Secundară 12 27 49 0 9 3

Post-secundară 12 21 54 1 10 2

Universitatea 13 24 52 0 10 1

Care dintre următoarele descrie cel 
mai bine zona în care locuiți

Un oraș mare 12 27 48 0 10 3

Suburbiile sau periferiile unui oraș 
mare

12 23 50 0 12 3

Un oraș sau un oraș mic 10 25 52 1 9 3

Un sat de țară 16 25 47 0 8 4

O fermă sau o casă în mediul rural 14 22 54 0 7 3

QA7 Care dintre următoarele grupuri de populație din (ȚARA NOASTRĂ) credeți că ar trebui să depună mai multe
eforturi pentru a-și reduce consumul de energie? (% – UE)
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Majoritatea respondenților își evaluează consumul de
energie ca fiind mai mic decât cel al altor persoane. 

Majoritatea  respondenților  își  evaluează  consumul  de
energie ca fiind mai scăzut decât alte persoane din țara
lor.27 Aproape jumătate (49 %) spun că este „mai degrabă
scăzut”  în  comparație,  în  timp  ce  21 %  consideră  că
consumul lor este „foarte scăzut” în comparație cu alte țări
din țara lor. Aproape un sfert (23 %) spun că consumul lor
este destul de ridicat în comparație, iar 5 % spun că este
foarte mare. Doar 2 % nu pot răspunde. 

Cu excepția Italiei, respondenții din fiecare țară descriu cel
mai adesea consumul lor de energie ca fiind „mai degrabă

scăzut” în comparație cu alte țări  din țara lor. Proporțiile
variază de la 60 % în Cehia, 57 % în Germania și 55 % în
Spania la 40 % în Austria și 41 % în Slovenia și România. 

Italia  (42 %)  este  singura  țară  în  care  majoritatea  își
evaluează  consumul  de  energie  ca  fiind  „mai  degrabă
ridicat” în comparație cu alte țări din țara lor, deși 36 % în
România, 33 % în Malta și 30 % în Croația se situează, de
asemenea,  în  această  categorie.  În  schimb,  11 %  în
Cehia, 14 % în Estonia și 15 % în Slovenia și Germania se
situează, de asemenea, în această categorie. 

În 16 țări, cel puțin unul din cinci respondenți își evaluează
consumul de energie ca fiind „foarte scăzut” în comparație
cu alte țări  din țara lor,  respondenții  din Estonia (40 %),
Slovenia  (39 %)  și  Finlanda  (33 %)  fiind  cei  mai
susceptibili  să  spună  acest  lucru.  La  celălalt  capăt  al

27 QA6. Hai să vorbim acum despre consumul tău de energie.
Cum  se  compară  consumul  de  energie  cu  cel  al  altor
persoane din țara noastră? Vă rugăm să utilizați o scară de
la 1  la  10,  unde 1  înseamnă „printre cele mai  scăzute în
comparație cu alte persoane din (ȚARA NOASTRĂ)”, iar 10
înseamnă  „printre  cele  mai  ridicate  în  comparație  cu  alte
persoane din (ȚARA NOASTRĂ)”. Numerele rămase indică
ceva între aceste două poziții. 
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QA6. Hai să vorbim acum despre consumul tău de energie. Cum
se compară consumul de energie cu cel al altor persoane din țara
noastră?  Vă  rugăm  să  utilizați  o  scară  de  la  1  la  10,  unde  1
înseamnă „printre cele mai scăzute în comparație cu alte persoane
din (ȚARA NOASTRĂ)”, iar 10 înseamnă „printre cele mai ridicate
în comparație cu alte persoane din (ȚARA NOASTRĂ)”. Numerele
rămase indică ceva între aceste două poziții. (% – UE-27)

Nu știu
2Refuz 

(SPONTANEO
US)

0Total „foarte 
scăzut 

(1+ 2+ 3)”
21

Total 
„Rather Low 

(4+ 5)”
49

Total „foarte 
ridicat 

(8+ 9+ 10)”
5

Total 
«Înălțime 
mai mare 
(6+ 7)»

23

(Mai/Jun. 2022)
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scalei, 9 % în Italia, 13 % în Polonia și 14 % în Malta și
România,  de asemenea,  rata de utilizare a acestora ca
fiind „foarte scăzută”.

Polonia (14 %) este singura țară în care cel puțin unul din
zece  își  descrie  consumul  de  energie  ca  fiind  „foarte
ridicat” în comparație cu alte țări din țara lor. 

O viziune mai largă a acestor  rezultate arată că Cehia,
Estonia, Germania, Lituania și Slovenia au cel mai mare
procent  de respondenți  care își  evaluează consumul de
energie  ca  fiind mai  scăzut  decât  altele  din  țara  lor.  În
schimb, respondenții din Italia, România, Polonia și Malta
sunt cei mai susceptibili de a-și evalua consumul ca fiind
mai mare decât ceilalți din țara lor. „foarte jos”. 
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Rezultatele  analizei  socio-demografice  la  nivelul  UE
arată  că,  în  fiecare  grup,  este  cel  mai  probabil  ca
respondenții  să  evalueze  utilizarea  lor  ca  fiind  „mai
degrabă scăzută” în comparație cu alte grupuri. Cu toate
acestea, ea dezvăluie unele diferențe interesante în rândul
celor  care  răspund  „foarte  scăzut”  sau  „mai  degrabă
ridicat”: 

● Respondenții cu vârsta de peste 55 de ani au cea mai
mare probabilitate de a-și evalua consumul ca fiind
„foarte scăzut” (27 %) și cel mai puțin probabil să îl
evalueze ca fiind „mai  degrabă ridicat”  (18 %) în
comparație cu alte grupe de vârstă. 

● Respondenții cu un nivel de educație sub 30 % au mai
multe  șanse  decât  orice  alt  grup  de  a-și  evalua
consumul  ca  fiind  „foarte  scăzut”.  De  exemplu,
30 % dintre cei cu un nivel de educație sub nivelul
secundar  spun  că  consumul  lor  de  energie  este
„foarte scăzut”, în comparație cu 20 % dintre cei cu
studii superioare. 

● Pensionarii (28 %) și șomerii (27 %) sunt mai predispuși
decât alte grupuri de ocupare a forței de muncă să
spună  că  consumul  lor  este  „foarte  scăzut”.
Respondenții  angajați  cu  un  agent  de  muncă
temporară/o platformă online (34 %) sunt cei  mai
susceptibili  să  spună  că  consumul  lor  este  „mai
degrabă ridicat”. 

● Respondenții care trăiesc în gospodării cu copii sunt mai
predispuși să își evalueze consumul ca fiind „mai
degrabă ridicat” (30 %) și mai puțin susceptibili de
a-l considera „foarte scăzut” (13 %) în comparație
cu cei care trăiesc în gospodării fără copii. 

● Cei care întâmpină dificultăți de plată a facturilor de cele
mai multe ori  sunt mai susceptibili  de a-și evalua
consumul ca fiind „foarte scăzut” (32 %) și cel mai

puțin probabil ca acesta să fie „mai degrabă ridicat”
(18 %) decât cei care se confruntă cu mai puține
dificultăți financiare. 

● Cu cât un respondent are mai mult venit disponibil, cu
atât este mai probabil să se spună că consumul lor
de energie este „mai degrabă ridicat” și cu atât este
mai  puțin  probabil  ca  aceștia  să  spună  că  este
„foarte scăzut”. 

● Proprietarii de locuințe (fie cu sau fără ipotecă) au mai
multe șanse să spună că consumul lor este „mai
degrabă ridicat” și este mai puțin probabil să spună
că este „foarte scăzut” în comparație cu cei care
plătesc chiria. 
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Total „foarte ridicat 
(8+ 9+ 10)”

Total «Înălțime mai 
mare (6+ 7)»

Total „foarte 
scăzut (1+ 2+ 3)”

Total „Rather Low 
(4+ 5)”

Nu știu

QA6. Hai să vorbim acum despre consumul tău de energie. Cum se compară consumul de energie cu cel al 
altor persoane din țara noastră? Vă rugăm să utilizați o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „printre cele mai 
scăzute în comparație cu alte persoane din (ȚARA NOASTRĂ)”, iar 10 înseamnă „printre cele mai ridicate în 
comparație cu alte persoane din (ȚARA NOASTRĂ)”. Numerele rămase indică ceva între aceste două poziții. 
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Total "Foarte
scăzut

(1+ 2+ 3) 

Total «Mai
scăzut (4+ 5) 

Total «Înălțime
mai mare

(6+ 7) 

Total "Foarte
mare (8+ 9+ 10) 

Nu știu

UE27 21 49 23 5 2

Sex

Bărbat 20 49 24 5 2

Femeie 22 49 22 5 2

Vârstă

15-24 16 51 24 6 3

25-39 16 50 27 5 2

40-54 18 49 27 5 1

55+ 27 49 18 4 2

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 32 45 18 3 2

Din când în când 18 48 27 5 2

Aproape niciodată/niciodată 21 51 22 4 2

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 33 47 15 2 3

A doua cvintilă 24 51 19 5 1

A treia cvintilă 20 53 22 4 1

A 4-a chintilă 14 52 29 4 1

A 5-a chintilă 15 48 29 7 1

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată nedeterminată 16 50 28 5 1

Angajat în cadrul unui contract pe termen scurt 23 52 19 4 2

Angajat în cadrul unui agent de muncă temporară/o platformă online 14 42 34 9 1

Lucrători independenți fără angajați 17 51 26 5 1

Persoane care desfășoară o activitate independentă cu angajați 13 46 31 10 0

Șomeri 27 51 18 3 1

Pensionar 28 48 16 5 3

Ai grijă de casă, inactivă 23 45 22 6 4

Student 15 52 25 4 4

Alte 24 41 21 4 10

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? (DOAR UN SINGUR 
RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 30 43 16 4 7

Secundară 19 50 23 6 2

Post-secundară 22 51 21 4 2

Universitatea 20 49 26 4 1

Care dintre următoarele se aplică locului în care locuiți?

Deținută de tine, de gospodăria ta, fără ipoteci restante 19 49 26 4 2

Deținută de tine, de gospodăria ta, cu ipoteci remarcabile 18 48 27 5 2

Dumneavoastră, gospodăria dvs. sunteți chiriași sau chiriași care 
plătesc chirie la prețul pieței 

24 52 18 4 2

Dumneavoastră, gospodăria dvs. sunteți chiriași sau chiriași care 
plătesc chirie la preț redus 

31 46 16 5 2

Cazarea dvs. este gratuită, închiriată gratuit 17 47 24 11 1

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 22 48 24 5 1

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 25 50 19 4 2

Un oraș sau un oraș mic 19 50 24 5 2

Un sat de țară 22 49 21 6 2

O fermă sau o casă în mediul rural 25 39 27 9 0

QA6 Să vorbim acum despre consumul de energie. Cum se compară consumul de energie cu cel al altor persoane
din  țara  noastră?  Vă rugăm să  utilizați  o  scară  de  la  1  la  10,  unde  1  înseamnă „printre  cele  mai  scăzute  în
comparație cu alte persoane din (ȚARA NOASTRĂ)”, iar 10 înseamnă „printre cele mai ridicate în comparație cu alte
persoane din (ȚARA NOASTRĂ)”. Numerele rămase indică ceva între aceste două poziții. (% – UE)
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1. Locuințe eficiente din punct
de vedere energetic 

Peste  o  treime  dintre  respondenți  au  luat  măsuri
pentru a-și face locuințele mai eficiente din punct de
vedere  energetic  în  ultimii  cinci  ani.  În  aceeași
perioadă, 1 din 10 a primit asistență financiară pentru
a îmbunătăți eficiența energetică a locuinței lor. 

Patru din zece respondenți (40 %) consideră că locuința
lor are nevoie de o renovare eficientă din punct de vedere
energetic.28 Mai mult de jumătate (56 %) spun că nu, iar
4 % spun că nu știu. 

28 QA8. Pentru fiecare dintre următoarele afirmații, vă rugăm să
precizați dacă vi se aplică. 8.1 În ultimii 5 ani, ați luat una sau
mai multe măsuri  pentru a vă face casa mai eficientă din
punct  de  vedere  energetic  (de  exemplu,  izolarea  termică,
schimbarea ușilor și ferestrelor sau a sistemului de încălzire)
8.2 În ultimii  5 ani,  ați  primit fonduri publice, subvenții  sau
ajutor  financiar  pentru  a  face  casa  mai  durabilă  sau  mai
eficientă  din  punct  de  vedere  energetic.  8.3  Credeți  că
locuința dvs. are nevoie de o renovare a eficienței energetice

În ultimii cinci ani, 35 % dintre respondenți au luat una sau
mai multe măsuri pentru a-și face casa mai eficientă din
punct de vedere energetic (de exemplu, izolarea termică,
schimbarea  ușilor  și  ferestrelor  sau  a  sistemului  de
încălzire), dar majoritatea (63 %) nu au făcut-o.

În  aceeași  perioadă,  10 %  dintre  respondenți  au  primit
fonduri  publice, subvenții  sau ajutor financiar pentru a-și
face  casa  mai  durabilă  sau  mai  eficientă  din  punct  de
vedere  energetic.  Marea  majoritate  (87 %),  cu  toate
acestea, nu a făcut-o. 
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Crezi că locuința ta are nevoie de o renovare a eficienței energetice

În ultimii 5 ani, ați luat una sau mai multe măsuri pentru a vă face casa mai eficientă din punct de 
vedere energetic (de exemplu, izolarea termică, schimbarea ușilor și ferestrelor sau a sistemului de 
încălzire).

În ultimii 5 ani, ați primit fonduri publice, subvenții sau ajutor financiar pentru a vă face casa 
mai durabilă sau mai eficientă din punct de vedere energetic.

Da Nu
Nu știu

QA8. Pentru fiecare dintre următoarele afirmații, vă rugăm să spuneți dacă vi se 
potrivește. (% – UE)
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În 14 state membre, majoritatea respondenților consideră
că  locuința  lor  are  nevoie  de  o  renovare  a  eficienței
energetice, acest aviz fiind cel mai răspândit în Letonia,
Malta (ambele cu 67 %) și Croația (66 %). În schimb, 22 %
în Austria, 27 % în Finlanda și 29 % în Polonia gândesc la
fel. 

Există,  de  asemenea,  diferențe  considerabile  la  nivel
național  în ceea ce privește proporția celor care au luat
una sau mai multe măsuri în ultimii  cinci ani pentru a-și
face locuința mai eficientă din punct de vedere energetic și
există  doar  cinci  țări  în  care  majoritatea  a  făcut  acest
lucru: țările de Jos (62 %), Malta (60 %), Letonia (56 %),
Slovenia (53 %) și Estonia (50 %). În schimb, nu mai mult
de un sfert în Portugalia (15 %), Italia și Grecia (ambele
25 %) au luat astfel de măsuri. 
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Da Nu Nu știu

QA8. Pentru fiecare dintre următoarele afirmații, vă rugăm să precizați dacă 
vi se aplică.
(% – crezi că locuința ta are nevoie de o renovare a eficienței energetice)

Da Nu Nu știu

QA8.1 Pentru fiecare dintre următoarele afirmații, vă rugăm să spuneți dacă vi se aplică.
(% – în ultimii 5 ani, ați luat una sau mai multe măsuri pentru a vă face casa mai eficientă din punct de 
vedere energetic (de exemplu, izolarea termică, schimbarea ușilor și ferestrelor sau a sistemului de 
încălzire)
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Există  doar  trei  țări  în  care  cel  puțin  unul  din  cinci
respondenți  spun că în ultimii  cinci ani  au primit fonduri
publice, subvenții sau ajutor financiar pentru a-și face casa
mai  durabilă  sau  mai  eficientă  din  punct  de  vedere
energetic:  Malta  (31 %),  Țările  de  Jos  (23 %)  și
Luxemburg  (20 %).  În  schimb,  3 % în  Bulgaria,  4 % în
Grecia și 5 % în Spania și Portugalia declară că au primit
acest tip de asistență financiară. 

Este  demn  de  remarcat  faptul  că  nu  există  o  relație
coerentă  la  nivel  național  între  primirea  de  asistență
financiară și luarea de măsuri  de eficiență energetică la
nivel național. De exemplu, Malta și Portugalia au unele
dintre  cele  mai  mari  proporții  atât  în  ceea  ce  privește
îmbunătățirea  eficienței  energetice  acasă,  cât  și  în
primirea  de  asistență  financiară pentru  a  face  astfel  de
schimbări. Cu toate acestea, Estonia și Letonia au unele
dintre cele mai mari proporții de respondenți care au făcut
îmbunătățiri  în  materie  de  eficiență  energetică  la  nivel
național,  dar  unele  dintre  cele  mai  scăzute  niveluri  de
primire a asistenței financiare pentru astfel de măsuri. 
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Da Nu Nu știu

QA8.2 Pentru fiecare dintre următoarele afirmații, vă rugăm să spuneți dacă vi se aplică.
(% – în ultimii 5 ani, ați primit fonduri publice, subvenții sau ajutor financiar pentru a vă 
face casa mai durabilă sau mai eficientă din punct de vedere energetic)
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Analiza  sociodemografică la  nivelul  UE  ilustrează  o
serie de diferențe, în special în ceea ce privește nivelul de
educație, dificultățile financiare, ocuparea forței de muncă
și  statutul  de  loc  de  muncă.  Există,  de  asemenea,
diferențe interesante în  ceea ce privește urbanizarea în
ultimele două afirmații. 

● Respondenții  cu un nivel  de învățământ superior sunt
mai predispuși să fi luat una sau mai multe măsuri
în  ultimii  cinci  ani  pentru  a-și  face  locuința  mai
eficientă din punct  de vedere energetic sau să fi
primit  finanțare  pentru  astfel  de  măsuri.  De
exemplu,  44 % dintre  cei  cu studii  superioare au
luat măsuri pentru a îmbunătăți eficiența energetică
a locuinței lor, în comparație cu 19 % dintre cei cu
un  nivel  de  educație  inferior  celui  secundar  sau
31 % cu un nivel de învățământ secundar. 

●  Cu  cât  respondentul  întâmpină  mai  multe  dificultăți
financiare, cu atât este mai probabil ca aceștia să
fie  de  acord  că  locuința  lor  are  nevoie  de  o
renovare a eficienței  energetice,  dar cu atât  este
mai puțin probabil ca aceștia să fi efectuat astfel de
renovări sau să fi beneficiat de asistență financiară
pentru astfel de modificări. De exemplu, mai mult
de  jumătate  (52 %)  care  au  probleme  cu  plata
facturilor de cele mai multe ori spun că locuința lor
are nevoie de o renovare a eficienței  energetice,
comparativ  cu  36 %  care  au  cele  mai  mici
dificultăți. 

● Cu cât un respondent are mai mult venit disponibil, cu
atât este mai probabil ca acesta să fi luat una sau
mai multe măsuri în ultimii cinci ani pentru a-și face
locuința mai eficientă din punct de vedere energetic
sau să fi  primit finanțare pentru astfel de măsuri.
De exemplu, 51 % în chintila 5și- au făcut casa mai
eficientă din punct de vedere energetic, comparativ
cu 23 % înprima chintilă. 

●  Persoanele  care  locuiesc  în  satele  rurale  sunt  mai
susceptibile  decât  cele  din  mai  multe  zone
urbanizate să fi luat una sau mai multe măsuri în
ultimii  cinci  ani  pentru  a-și  face  locuința  mai
eficientă din punct de vedere energetic (39 %) sau
să fi primit finanțare pentru astfel de măsuri (14 %).

● Respondenții care sunt angajați cu un agent de muncă
temporară/o platformă online (47 %) au mai multe
șanse decât cei cu alte statute profesionale să fie
de acord că locuința lor are nevoie de o renovare a
eficienței energetice, iar acest lucru se întâmplă în
special  în  comparație  cu  persoanele  pensionate
(36 %)  sau  cu  persoanele  care  desfășoară  o
activitate  independentă  cu  angajați  (37 %).  Cu
toate  acestea,  persoanele  care  desfășoară
activități  independente  cu  angajați  sunt  cele  mai
susceptibile să spună că au luat cel puțin o măsură
pentru a-și face locuința mai eficientă din punct de
vedere energetic (48 %). 

● Respondenții care locuiesc într-o casă pe care o dețin
cu o ipotecă restantă au mai multe șanse să fi luat
măsuri  de  eficiență  energetică  (48 %)  sau  să  fi

primit finanțare pentru a lua astfel de măsuri (18 %)
decât cei care dețin o locuință fără ipotecă sau cei
care închiriază. 
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Crezi că locuința ta 
are nevoie de o 
renovare a eficienței
energetice

În ultimii 5 ani, ați luat una sau 
mai multe măsuri pentru a vă 
face casa mai eficientă din 
punct de vedere energetic (de 
exemplu, izolarea termică, 
schimbarea ușilor și ferestrelor 
sau a sistemului de încălzire).

În ultimii 5 ani, ați primit fonduri 
publice, subvenții sau ajutor 
financiar pentru a vă face casa 
mai durabilă sau mai eficientă 
din punct de vedere energetic.

UE27 40 35 10

Sex

Bărbat 40 37 11

Femeie 40 33 10

Vârstă

15-24 36 27 7

25-39 43 35 12

40-54 42 37 12

55+ 38 35 10

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 52 22 6

Din când în când 45 27 9

Aproape niciodată/niciodată 36 39 11

Urbanizare subiectivă

Satul rural 40 39 14

Oraș mic/mijlociu 39 32 10

Oraș mare 42 33 8

Imaginea UE

Total „pozitiv” 40 38 11

Neutră 40 31 10

Total „negativ” 40 32 9

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 41 23 6

A doua cvintilă 45 31 10

A treia cvintilă 41 38 12

A 4-a chintilă 42 41 13

A 5-a chintilă 41 51 15

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată nedeterminată 41 37 11

Angajat în cadrul unui contract pe termen scurt 45 31 9

Angajat în cadrul unui agent de muncă temporară/o 
platformă online 

47 28 16

Lucrători independenți fără angajați 40 43 15

Persoane care desfășoară o activitate independentă cu 
angajați 

37 48 17

Șomeri 48 28 10

Pensionar 36 34 10

Ai grijă de casă, inactivă 43 27 9

Student 36 25 6

Alte 50 44 8

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? (DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 40 19 6

Secundară 40 31 9

Post-secundară 38 43 13

Universitatea 39 44 13

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 39 38 11

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 39 48 18

Un oraș sau un oraș mic 41 21 5

Un sat de țară 45 21 7

O fermă sau o casă în mediul rural 37 32 9

Care dintre următoarele se aplică locului în care locuiți?

Deținută de tine, de gospodăria ta, fără ipoteci restante 42 33 8

Deținută de tine, de gospodăria ta, cu ipoteci remarcabile 38 38 12

Dumneavoastră, gospodăria dvs. sunteți chiriași sau chiriași 
care plătesc chirie la prețul pieței

39 32 10

Dumneavoastră, gospodăria dvs. sunteți chiriași sau chiriași 
care plătesc chirie la preț redus

40 38 14

Cazarea dvs. este gratuită, închiriată gratuit 45 47 13

QA8 Pentru fiecare dintre următoarele afirmații, vă rugăm să spuneți dacă vi se aplică. (% – da)



Eurobarometru special 527 

Percepțiile privind echitatea tranziției verzi

Costul este principalul obstacol în calea funcționării
eficienței energetice 

Respondenții au fost întrebați despre obstacolele din calea
eficienței  energetice  a  locuinței  lor  și  ar  putea  oferi
maximum  trei  răspunsuri.29 Având  în  vedere  că  toate
răspunsurile  lor  arată  că  costul  este  principala  barieră,
43 % spun că a face casa lor mai eficientă din punct de
vedere energetic este prea scumpă și nu își pot permite.
Singurele alte răspunsuri date de cel puțin unul din cinci
respondenți  sunt  că  nu  dispun  de  suficiente  informații
(28 %) sau că  sunt  prea scumpe,  dar  și  că și-ar  putea
permite (21 %). 

Mai mult de unul din zece spun că este dificil să găsești
persoane calificate pentru a face aceste schimbări sau că
este dificil să fii de acord cu proprietarul (ambele 16 %), în
timp ce 15 % spun că este dificil să găsești materialele și
echipamentele necesare pentru economisirea energiei pe
piață. Aproape unul din zece (9 %) afirmă că este dificil să
fie  de  acord  cu  vecinii.  Aproape  unul  din  cinci  (19 %)
declară că nu există obstacole speciale în a-și face casa

29 QA9T.  Indiferent  dacă  ați  luat  sau  nu  măsuri,  care  sunt
principalele obstacole pentru a vă face casa mai eficientă din
punct de vedere energetic? În primul  rând? Și în al doilea
rând? 

mai eficientă din punct de vedere energetic, în timp ce mai
mult de unul din douăzeci (7 %) spun că nu știu. 

Privind  doar  la  primul  motiv  dat  de  respondenți  arată
ordinea de rang a motivelor este aceeași, 31 % spun că
este  prea  scump și  nu  își  pot  permite,  13 % că  nu  au
suficiente informații  și 12 % că este prea scump, dar își
pot permite. 
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Mai/Jun. 2022

Este prea scump și nu-mi pot permite

Nu dispuneți de suficiente informații (de exemplu, cu 
privire la costul renovării sau la valoarea adăugată a 

efectuării renovării)

Este prea scump, dar mi-l pot permite

Este dificil să găsești oameni calificați care să o facă.

Este dificil să fii de acord cu proprietarul

Este dificil să găsiți pe piață materialele și echipamentele de 
economisire a energiei necesare

Este dificil să fii de acord cu vecinii

Altele (SPONTANEOUS)

Niciun obstacol special (SPONTANEOUS)

Nu știu

QA9T. Indiferent dacă ați luat sau nu măsuri, care sunt principalele obstacole pentru a vă face 
casa mai eficientă din punct de vedere energetic? În primul rând? Și în al doilea rând? (MAX 3 
RĂSPUNSURI) (% – UE)
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În  22  de  țări,  respondenții  spun  cel  mai  adesea  că
principalul  obstacol  în  calea  eficientizării  energetice  a
locuinței  este că nu și-au putut  permite cheltuielile,  cele
mai  ridicate  proporții  fiind  observate  în  Grecia  (73 %),
Cipru (69 %), Croația (61 %) și Ungaria (60 %) și cele mai
scăzute în Luxemburg (26 %). 

În  Suedia  (48 %),  Belgia  (41 %),  Danemarca  (37 %)  și
Țările de Jos (35 %), respondenții spun cel mai adesea că
aceste  îmbunătățiri  sunt  costisitoare,  dar  le-ar  putea
permite,  în timp ce în Finlanda,  opinia  este împărțită în
mod egal între aceste două opțiuni (ambele 39 %). 
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Este prea scump și nu-mi 
pot permite

Este prea scump, dar mi-l pot 
permite

QA9T. Indiferent dacă ați luat sau nu măsuri, care sunt principalele obstacole pentru a vă face casa mai 
eficientă din punct de vedere energetic? În primul rând? Și în al doilea rând? (Max 3 ANSWERS) (% – Cel mai 
menționat răspuns în funcție de țară)
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Analiza sociodemografică la  nivelul  UE ilustrează mai
multe  diferențe  între  respondenți,  în  special  în  ceea ce
privește  accesibilitatea  din  punct  de  vedere  financiar  a
unei locuințe mai eficiente din punct de vedere energetic.
De exemplu, există diferențe izbitoare în ceea ce privește
nivelurile  de  educație,  dificultățile  financiare  și  situațiile
casnice. 

● Cu cât nivelul  de educație  al  respondenților  este mai
ridicat,  cu  atât  este  mai  probabil  ca  aceștia  să
spună că este prea scump, dar își pot permite, și
cu atât  este mai puțin probabil  să spună că este
prea scump și nu își poate permite. De exemplu,
32 % dintre cei cu studii universitare spun că nu își
pot permite acest lucru, comparativ cu 53 % dintre
cei cu un nivel de educație inferior celui secundar. 

●  Șomerii  (57 %) sunt  cei  mai  susceptibili  să spună că
este prea scump și nu își pot permite acest lucru,
în  special  în  comparație  cu  lucrătorii  care
desfășoară  o  activitate  independentă  cu  angajați
(26 %).  Respondenții  angajați  cu  o  agenție  de
muncă temporară/o platformă online sunt cei  mai
susceptibili să spună că este dificil să fie de acord
cu proprietarul (39 %), iar împreună cu persoanele
care  desfășoară  o  activitate  independentă  fără
angajați (24 % și, respectiv, 23 %), aceștia sunt, de
asemenea, cei  mai susceptibili  să spună că este
dificil  să  găsească  persoane  calificate  pentru  a
lucra. 

● Respondenții care trăiesc într-o singură gospodărie cu
copii au mai multe șanse decât cei care locuiesc în
alte  tipuri  de  gospodărie  să spună că  nu  își  pot
permite acest lucru (51 %) sau că este dificil să fie
de acord cu proprietarul (25 %). 

● Cu cât se confruntă mai puține dificultăți financiare cu un
respondent, cu atât este mai probabil să spună că
este prea scump, dar își pot permite sau că este
dificil  să  găsească  persoane  calificate  sau
materialele  și  echipamentele  necesare  și  cu  atât
este  mai  puțin  probabil  să  spună  că  nu  își  pot
permite  sau  că  este  dificil  să  fie  de  acord  cu
proprietarul. De exemplu, 66 % dintre cei care au
dificultăți în a-și plăti facturile de cele mai multe ori
spun  că  nu  își  pot  permite,  comparativ  cu  36 %
care rareori au această problemă. 

● Cu cât un respondent are mai mult venit disponibil, cu
atât  este  mai  puțin  probabil  să  spună  că  nu  își
poate permite sau că este dificil să fie de acord cu
proprietarul și cu atât este mai probabil ca acesta
să dea unul dintre celelalte motive. Excepția este
dificultatea  de  a  fi  de  acord  cu  vecinii,  unde  nu
există nicio diferență. 

● Cu cât mediul unui respondent este mai urbanizat, cu
atât este mai probabil ca acesta să spună că este
dificil  să fie de acord cu proprietarul.  În plus,  cei
care locuiesc în satele rurale sunt mai predispuși
decât cei care locuiesc în orașe să spună că este
prea scump și că pot (25 %) sau nu își pot permite
(48 %). 

● Proprietarii de case (fie cu sau fără ipotecă) sunt mai
susceptibili  decât  chiriașii  să  spună  că  nu  au
suficiente  informații,  sunt  prea  scumpe,  dar  și-ar
putea  permite,  sau  că  este  dificil  să  găsești
persoane  calificate  sau  materialele  și
echipamentele necesare. 
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Este prea 
scump și nu-
mi pot permite

Este prea 
scump, dar mi-
l pot permite

Este dificil 
să găsești 
oameni 
calificați care
să o facă.

Este dificil să găsiți 
pe piață materialele
și echipamentele de
economisire a 
energiei necesare

Nu dispuneți de
suficiente 
informații (de 
exemplu, cu 
privire la costul 
renovării sau la 
valoarea 
adăugată a 
efectuării 
renovării)

Este dificil 
să fii de 
acord cu 
proprietarul

Este dificil să fii 
de acord cu 
vecinii

Altele (SPONTANEOUS)
Niciun obstacol special 
(SPONTANEOUS)

Nu știu

UE27 43 21 16 15 28 16 9 7 19 7

Sex

Bărbat 41 22 17 16 28 16 10 7 20 6

Femeie 45 20 16 14 29 16 9 8 18 8

Situația gospodăriei

O singură gospodărie fără copii 43 18 13 12 28 20 9 8 19 10

O singură gospodărie cu copii 51 16 14 11 23 25 9 8 16 9

Gospodărie multiplă fără copii 43 22 19 17 29 13 9 8 20 5

Gospodărie cu copii 42 24 18 18 30 12 11 6 19 4

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 66 14 11 9 25 22 10 8 17 8

Din când în când 54 19 15 15 31 20 11 6 13 6

Aproape niciodată/niciodată 36 22 18 16 28 14 9 8 22 7

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 53 17 11 10 24 27 8 10 16 10

A doua cvintilă 49 19 15 13 31 20 10 7 17 5

A treia cvintilă 46 22 17 16 30 16 10 7 18 4

A 4-a chintilă 40 24 19 20 32 13 10 6 17 4

A 5-a chintilă 30 26 24 22 35 9 9 5 20 3

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu 
durată nedeterminată 

41 22 18 18 29 17 11 6 18 5

Angajat în cadrul unui contract 
pe termen scurt 

49 20 17 15 31 23 9 7 14 4

Angajat la un agent de muncă 
temporară/un on-line

40 20 24 20 35 29 9 4 10 1

Lucrători independenți fără 
angajați 

39 22 23 18 31 14 9 7 19 4

Persoane care desfășoară o 
activitate independentă cu 
angajați 

26 25 18 19 27 13 11 8 26 6

Șomeri 57 17 11 10 24 22 9 10 18 8

Pensionar 44 21 16 12 27 12 8 9 23 8

Ai grijă de casă, inactivă 54 16 12 14 27 16 8 7 18 11

Student 38 18 11 14 30 19 8 7 17 15

Alte 52 21 5 12 22 16 5 16 31 2

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? (DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 53 17 9 8 29 11 6 9 24 15

Secundară 47 20 16 16 28 17 9 6 17 7

Post-secundară 39 21 14 14 29 16 10 9 23 7

Universitatea 32 23 20 17 31 14 10 8 22 4

Care dintre următoarele se aplică locului în care locuiți?

Deținută de tine, de gospodăria 
ta, fără ipoteci restante 

45 24 20 17 30 4 10 5 21 7

Deținută de tine, de gospodăria 
ta, cu ipoteci remarcabile 

40 25 20 20 33 4 11 6 21 4

Dumneavoastră, gospodăria 
dvs. sunteți chiriași sau chiriași 
care plătesc chirie la prețul 
pieței 

43 14 9 10 23 44 7 10 17 8

Dumneavoastră, gospodăria 
dvs. sunteți chiriași sau chiriași 
care plătesc chirie la preț redus 

39 14 11 10 23 35 8 14 13 11

Cazarea dvs. este gratuită, 
închiriată gratuit

51 22 20 18 32 12 12 7 12 5

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 41 19 15 14 30 22 13 8 18 6

Suburbiile sau periferiile unui 
oraș mare 

42 19 20 17 29 12 7 8 21 7

Un oraș sau un oraș mic 42 20 16 15 29 16 9 7 20 8

Un sat de țară 48 25 18 17 25 12 7 7 18 7

O fermă sau o casă în mediul 
rural 

50 30 20 23 35 9 1 7 13 4

QA9T Indiferent dacă ați luat sau nu măsuri, care sunt principalele obstacole pentru a vă face casa mai eficientă din
punct de vedere energetic? În primul rând? Și în al doilea rând? (% – UE)
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2. Mobilitate durabilă 
O  mașină  este  în  continuare  principalul  mod  de
transport pentru majoritatea respondenților.  Aproape
jumătate  dintre  respondenți  utilizează  moduri  de
transport durabile. 

Într-o  zi  obișnuită,  o  mașină  este  principalul  mod  de
transport  pentru  majoritatea  respondenților  (47 %).30

Aproximativ unul din cinci (21 %) declară că mersul pe jos
este modul  lor  principal,  în  timp ce 16 % spun că este
vorba de transportul public. O bicicletă privată sau scuter
este menționată de 8 %, în timp ce 2 % spun că modul lor
principal  este  o  motoretă  privată  sau  o  motocicletă  și
aceeași proporție utilizează o bicicletă comună, scuter sau
motoretă.  Doar  1 %  spun  că  un  tren  non-urban  este
principalul mod de transport zilnic. 

S-au  înregistrat  puține  schimbări  în  modul  zilnic  de
transport  din  septembrie  2019,  cu  cea  mai  notabilă
creștere a proporției care menționează mersul pe jos (+ 4

30 QA11.  Într-o  zi  obișnuită,  care  este  principalul  mod  de
transport? Prin modul principal, ne referim la cel pe care îl
utilizați cel mai des.

puncte  procentuale)  și  o  scădere  a  proporției  care
menționează o mașină (-5). 
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Modificată
Română

Mai/Jun. 2022

Septembrie 
2019
Mai/Jun. 2022 – septembrie 
2019

O mașină

Mersul pe jos

** Transportul public (autobuz, 
metrou, tramvai, feribot, cale ferată 

urbană etc.)
** Biciclete private sau scutere 

(inclusiv electrice)

Nu există mobilitate zilnică sau 
regulată

** Biciclete comune, scutere sau 
motorete (inclusiv electrice)

Motocicletă sau motoretă în 
proprietate privată

Tren (non-urban)

* Car sharing (inclusiv taxi)

Navă sau barcă

Altele (SPONTANEOUS)

Nu știu

QA11. Într-o zi obișnuită, care este principalul mod de transport? Prin modul principal, 
ne referim la cel pe care îl utilizați cel mai des. (% – UE)
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În toate statele membre, cu excepția a trei state membre,
o mașină este cel mai frecvent mod de transport zilnic, cu
cele mai mari proporții înregistrate în Cipru (85 %), Irlanda
(76 %)  și  Malta  (69 %).  O  mașină  este  cel  mai  puțin
menționată în România (26 %), Bulgaria (35 %) și Suedia
(37 %). În România (40 %) și Bulgaria (36 %), mersul pe
jos  este  cel  mai  menționat  mod  de  transport  zilnic.  În
Țările de Jos, mașina și o bicicletă privată sau scuter sunt
egale pe primul loc (39 % fiecare). 
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O mașină Mersul pe jos Biciclete sau scutere private (inclusiv electrice)

QA11. Într-o zi obișnuită, care este principalul mod de transport? Prin modul principal, ne referim la cel pe 
care îl utilizați cel mai des. (% – cel mai menționat răspuns pe țări)
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În zece țări, cel puțin una din cinci declară că principalul
mod de transport zilnic este  transportul public,  cu cea
mai mare proporție în Ungaria (25 %), Luxemburg (24 %)
și Slovacia și Polonia (ambele 22 %). La celălalt capăt al
scalei, 2 % în Cipru, 4 % în Țările de Jos și 7 % în Irlanda
și Slovenia menționează transportul public. Olanda (39 %)
este singura țară în care cel puțin una din cinci spune că o
bicicletă privată sau un scuter este modul lor principal
de transport  zilnic, urmat de 17 % în Suedia și  16 % în
Belgia  și  Danemarca.  Doar  1 %  în  Portugalia  și  Cipru
menționează o bicicletă privată sau un scuter. 

Italia (6 %) și Grecia (5 %) sunt singurele țări în care cel
puțin  una din douăzeci  menționează o  motoretă sau o
motocicletă privată, iar Danemarca (11 %) este singura
țară  în  care  cel  puțin  una din  douăzeci  menționează o
bicicletă  comună,  un  scuter  sau  o  motoretă.

Comparativ  cu septembrie 2019, respondenții  din 20 de
țări sunt mai puțin predispuși să spună că o mașină este
principalul  lor  mod  de  transport  zilnic,  cele  mai  mari
scăderi  înregistrate  în  Slovenia  (60 %,  -11),  Luxemburg
(55 %,  -10) și  Franța (48 %, -9)  și  România (26 %,  -9).
Mențiunile  despre  o  mașină  au  crescut  în  șase  țări,
inclusiv Irlanda (76 %, + 8), și nu a existat nicio schimbare
în Croația. 

În 23 de țări,  respondenții  sunt acum mai predispuși  să
spună  că  mersul  pe  jos este  principalul  lor  mod  de
transport  zilnic,  iar  acest lucru este valabil  în special  în
România  (40 %,  + 10),  Lituania  (21 %,  + 8),  Slovenia
(16 %, + 7) și Țările de Jos (12 %, + 7). Mențiunile privind
mersul  pe  jos  au  scăzut  în  trei  țări  și  au  rămas
neschimbate în Letonia. 
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3 3 4 3 4 2 5 2 1 2 4 3 2 1 4 5 1 3 2 2 3 5 5 6 4 1 3 2

Δ Sept 2019=
0 0 0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0 
0 0 
0 0

ROM
ÂNĂ

0 0 
0 0 
0 0

ROM
ÂNĂ

= = = 1.2
0 0 
0 0 
0 0

▼2 = 1.2 ▼2 = ▼2 = 1.2 ▼2 ▼1
0 0 
0 0 
0 0

0 0 0 0
0 0

▼1 ▼1
ROM
ÂNĂ

1.2

Altele 
(SPONTANEOU
S)

Mai/iunie 
2022 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Δ Sept 2019= = = = ▼1 = = ▼1 = = = = = = =
0 0 
0 0 
0 0

= = = ▼1 = = = =
0 0 
0 0 
0 0

= = =

Nu știu

Mai/iunie 
2022 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Δ Sept 2019= =
0 0
0 0
0 0

= = = = = = = = = = = = = = = = = = ▼1 = = = = = =

QA11 Într-o zi obișnuită, care este principalul mod de transport? Prin modul principal, ne referim la cel pe care îl utilizați
cel mai des. (%)
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Singurele  modificări  notabile  înregistrate  începând  cu
2019  sunt  scăderile  mențiunii  transportului  public în
Malta  (13 %,  -8),  Cehia  (21 %,  -7),  Lituania  (19 %,  -7),
Croația (12 %, -6), România (18 %, -5) și Irlanda (7 %, -5).
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Rezultatele  analizei  sociodemografice  la  nivelul  UE
arată mai multe diferențe între respondenți. De exemplu,
respondenții  care  sunt  mai  predispuși  să  utilizeze
transportul  public sau mersul  pe jos sunt femeile,  tinerii
respondenți, cele cu niveluri mai scăzute de educație sau
cele cu dificultăți financiare. 

Bărbații (51 %) sunt mai predispuși decât femeile (41 %)
să  folosească  o  mașină  ca  principal  mod  de
transport zilnic, în timp ce femeile (25 %) sunt mai
predispuse decât bărbații (16 %) să spună că merg
pe jos. În plus, femeile (18 %) sunt mai predispuse
să  spună  că  utilizează  transportul  public  în
comparație cu bărbații (13 %). 

● Respondenții  cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani
sunt mai predispuși decât alte grupe de vârstă să
utilizeze o mașină ca mod principal de transport și
sunt  mai  puțin  susceptibili  de  a  merge  pe  jos.
Persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani
(35 %)  sunt  mai  predispuse  decât  grupurile  de
vârstă  mai  în  vârstă  să  spună  că  transportul  în
comun este modul lor principal de transport, în timp
ce cei cu vârsta de 55+ (29 %) sunt mai predispuși
decât alte grupe de vârstă să spună că mersul pe
jos este principalul lor mod de transport zilnic. 

● Respondenții  cu un nivel  ridicat  de educație sunt mai
predispuși să utilizeze o mașină ca principal mod
de transport zilnic. De exemplu, 53 % dintre cei cu
un  nivel  postliceal  folosesc  o  mașină  ca  mijloc
principal  de transport,  comparativ  cu 26 % dintre
cei cu un nivel de educație inferior celui secundar. 

● Respondenții care desfășoară activități independente cu
angajați au cea mai mare probabilitate de a utiliza
o  mașină  (67 %),  în  special  în  comparație  cu
persoanele  casnice  (33 %)  și  pensionarii  (34 %).
Persoanele din casă (41 %) sunt cel mai probabil
să spună că mersul pe jos este modul lor principal
de transport. 

●  Respondenții  care  se  confruntă  cu  cele  mai  mari
dificultăți  financiare  sunt  mai  predispuși  să
menționeze mersul  pe jos (26 %) sau transportul
public  (21 %)  și  este  mai  puțin  probabil  să
menționeze  o  mașină  (36 %)  decât  cei  cu  mai
puține dificultăți. 

● Cu cât un respondent are mai mult venit disponibil, cu
atât  este  mai  probabil  să  spună  că  modul  lor
principal  este o mașină și  cu atât  este mai puțin
probabil  să spună că merge pe jos. De exemplu,
31 % în prima chintilă menționează mersul pe jos,
comparativ cu 10 % în a 5-a chintilă. 

●  Poate  nu  surprinzător,  respondenții  care  locuiesc  în
orașe mari sunt cei mai susceptibili să menționeze
transportul public (33 %) și cel mai puțin probabil
să menționeze o mașină (32 %). 

●  Proprietarii  de  mașini  sunt  mai  puțin  probabil  să
menționeze mersul pe jos ca un mod de transport
zilnic, în comparație cu respondenții care nu dețin o
mașină. 
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O
mașin

ă

Car sharing
(inclusiv

taxi)

Motocicletă
sau

motoretă în
proprietate

privată

Tren (non-
urban) 

Navă
sau

barcă 

Transportul
public

(autobuz,
metrou,
tramvai,

feribot, cale
ferată

urbană
etc.)

Biciclete
sau scutere

private
(inclusiv
electrice)

Biciclete,
scutere sau

motorete
comune
(inclusiv
electrice)

Mersul pe
jos

Nu există
mobilitate
zilnică sau
regulată

Altele
(SPONTANEOUS)

Nu știu

UE27 47 0 2 1 0 16 8 2 21 3 0 0

Sex

Bărbat 53 1 3 1 0 13 9 2 16 2 0 0

Femeie 41 1 1 1 0 18 8 1 25 4 0 0

Vârstă

15-24 23 1 4 1 0 35 11 4 20 1 0 0

25-39 56 1 2 1 0 14 9 2 13 2 0 0

40-54 60 1 2 1 0 13 7 1 14 1 0 0

55+ 41 1 1 0 0 13 8 2 29 5 0 0

Situația gospodăriei

O singură gospodărie
fără copii 

33 1 2 1 0 23 9 2 25 4 0 0

O singură gospodărie
cu copii 

45 0 2 1 0 16 8 1 22 4 1 0

Gospodărie multiplă 
fără copii 

50 1 1 1 0 12 8 2 22 3 0 0

Gospodărie cu copii 62 0 2 1 0 11 8 1 13 2 0 0

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 36 1 3 0 0 21 6 1 26 5 1 0

Din când în când 46 1 2 1 0 16 6 2 23 3 0 0

Aproape 
niciodată/niciodată 

48 1 1 1 0 15 10 2 19 3 0 0

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 30 0 2 1 0 20 8 2 31 6 0 0

A doua cvintilă 45 1 1 1 0 13 9 2 25 3 0 0

A treia cvintilă 50 1 1 1 0 14 10 1 20 2 0 0

A 4-a chintilă 56 1 1 1 0 14 9 2 14 2 0 0

A 5-a chintilă 57 1 2 1 0 15 11 2 10 1 0 0

Statutul profesional

Angajat într-un 
contract cu durată 
nedeterminată 

62 1 2 1 0 14 8 1 10 1 0 0

Angajat în cadrul 
unui contract pe 
termen scurt 

49 0 3 1 0 17 12 2 16 0 0 0

Angajat în cadrul 
unui agent de muncă 
temporară/o 
platformă online

51 3 2 4 1 19 8 4 6 2 0 0

Lucrători 
independenți fără 
angajați 

60 1 4 1 0 10 8 1 14 1 0 0

Persoane care 
desfășoară o 
activitate 
independentă cu 
angajați 

67 1 1 3 1 6 4 3 10 3 1 0

Șomeri 37 1 2 0 0 16 7 2 32 3 0 0

Pensionar 34 1 1 0 0 13 8 2 34 7 0 0

Ai grijă de casă, 
inactivă 

33 0 1 0 0 13 5 1 41 6 0 0

Student 16 1 5 2 0 39 13 4 19 1 0 0

Alte 53 0 5 0 0 13 10 1 15 0 3 0

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? (DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 26 1 1 0 0 12 4 1 44 11 0 0

Secundară 46 1 2 1 0 16 8 2 21 3 0 0

Post-secundară 53 1 2 1 0 14 8 2 17 2 0 0

Universitatea 51 1 2 1 0 17 11 1 14 2 0 0

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 32 1 2 1 0 33 9 2 19 1 0 0

Suburbiile sau 
periferiile unui oraș 
mare 

50 0 2 1 0 18 9 1 16 3 0 0

Un oraș sau un oraș 
mic 

50 1 2 1 0 10 9 2 23 2 0 0

Un sat de țară 54 1 1 1 0 7 7 2 21 6 0 0

O fermă sau o casă 
în mediul rural 

80 2 0 0 0 3 4 0 7 4 0 0

Ai o mașină?

Da, diesel 70 1 1 0 0 7 5 1 13 2 0 0

Da, benzină 62 1 1 1 0 9 8 2 15 1 0 0

Da, hibrid 64 1 2 1 0 11 8 2 9 2 0 0

Da, electric 65 2 0 0 1 9 9 1 10 3 0 0

Da, altele 52 1 7 2 1 8 8 1 14 6 0 0

Nu, nu-mi pot permite 5 1 2 1 0 36 12 4 34 5 0 0

Nu, alt motiv 5 1 3 1 0 33 11 2 37 7 0 0

QA11 Într-o zi obișnuită, care este principalul mod de transport? Prin modul principal, ne referim la cel pe care îl
utilizați cel mai des. (% – UE)
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Majoritatea  respondenților  din  zonele  urbane
consideră calitatea transportului public ca fiind bună
în  ceea  ce  privește  calitatea,  disponibilitatea  și
accesibilitatea.  Satisfacția  față  de  transportul  public
este mult mai scăzută în zonele rurale. 

Printre  respondenți,  satisfacția  cu  privire  la  calitatea
curselor  publice  este,  îngeneral,  mai  mare  decât
satisfacția  în  ceea  ce  privește  accesibilitatea  și
disponibilitatea, astfel cum se ilustrează în graficul de mai
jos. 

Șase  din  zece  respondenți  (60 %)  evaluează  calitatea
transportului public în zona în care trăiesc la fel de bine,
12 % spunând că este „foarte bună”.31 În jur  de trei din
zece (31 %) consideră calitatea ca fiind rea, 9 % spunând
că este „foarte rea”. Aproape unul din zece (9 %) spune că
nu știe. 

Majoritatea  (55 %)  evaluează,  de  asemenea,  calitatea
disponibilității transportului public la fel de bună, cu 13 %
apreciind-o ca fiind „foarte bună”. Aproape patru din zece
(39 %)  ratează  disponibilitatea  ca  fiind  proastă,  13 %

31 QA12 Cum ați evalua calitatea transportului public în zona în
care  locuiți?  12.1  În  ceea  ce  privește  disponibilitatea:
disponibilitatea  se  referă  la  existența  unor  servicii  de
transport public suficiente pentru a vă permite să ajungeți în
locurile  în  care  trebuie  să  mergeți,  în  ceea  ce  privește
cantitatea și  tipul.  12.2 În ceea ce privește accesibilitatea,
adică banii și timpul necesar pentru a călători cu transportul
public dintr-un loc în altul. 12.3 În ceea ce privește calitatea:
calitatea  înseamnă  punctualitate,  curățenie,  siguranță,
ușurință în acces și confort. 

spunând că este „foarte rea”. Aproape unul din zece (9 %)
spune că nu știe. 

Mai  mult  de  jumătate  (54 %)  apreciază  accesibilitatea
transportului  public  în  zona  lor  ca  fiind  bună,  11 %
afirmând că este „foarte  bună”.  Aproape patru din zece
(38 %) ratează accesibilitatea ca fiind rea, iar 11 % spun
că este „foarte rea”. Mai puțin de unu din zece (8 %) spun
că nu știu. 
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QA12 Cum ați evalua calitatea transportului public în zona în care locuiți? 
(% – UE)

12.1 În ceea ce privește disponibilitatea: disponibilitatea se referă la 
existența unor servicii de transport public suficiente pentru a vă permite 
să ajungeți în locurile în care trebuie să mergeți, în ceea ce privește 
cantitatea și tipul. 

12.2 În ceea ce privește accesibilitatea, adică banii și timpul necesar pentru a 
călători cu transportul public dintr-un loc în altul.

12.3 În ceea ce privește calitatea: calitatea înseamnă punctualitate, curățenie, 
siguranță, ușurință în acces și confort

Foarte 
bine

Destul 
de bine

Destul de 
rău

Foarte 
rău

Nu știu
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În  toate țările,  cu excepția  unei  singure țări,  majoritatea
respondenților  spun  că  calitatea  transportului  public  în
zona lor este bună, deși proporțiile variază de la 82 % în
Luxemburg,  80 % în Cehia  și  75 % în  Țările  de Jos  la
45 % în Cipru (față de 44 % „rău”), 50 % în Italia și 52 %
în Croația. În șase țări, cel puțin una din cinci spune că
calitatea este „foarte bună”: Suedia, Luxemburg (ambele
27 %),  Cehia  (25 %),  Austria  (24 %),  Estonia  (23 %)  și
Țările de Jos (20 %). 

Excepția  este  Grecia,  unde  44 %  spun  că  calitatea
transportului public în zona lor este bună, iar 54 % spun
că este rea. 

Încă o dată, există un nivel ridicat de răspunsuri „nu știu”
în Franța (25 %). 
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Nu știu
9 Foarte bine

12

Destul de 
bine
48

Destul de 
rău
22

Foarte rău
9

(Mai/Jun. 2022)

QA12.3 Cum ați evalua calitatea transportului 
public în zona în care locuiți? În ceea ce privește 
calitatea: calitatea înseamnă punctualitate, 
curățenie, siguranță, ușurință în acces și confort. 
(% – UE-27)

Foarte bine Destul de bine Destul de rău Foarte rău Nu știu

QA12.3 Cum ați evalua calitatea transportului public în zona în care locuiți?
În ceea ce privește calitatea: calitatea înseamnă punctualitate, curățenie, siguranță, ușurință în acces și 
confort. (%)
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În  22  de  țări,  majoritatea  respondenților  evaluează
disponibilitatea  transportului  public  în  zona  lor  ca  fiind
bună,  cu  cele  mai  mari  proporții  în  Luxemburg  (76 %),
Cehia  (73 %)  și  Ungaria  (71 %).  În  Italia,  gradul  de
disponibilitate a ratingului ca fiind bun sau rău este egal
(ambele 48 %). 

În Suedia (30 %), Luxemburg (27 %), Cehia (25 %), Țările
de Jos și Estonia (ambele 21 %), cel puțin una din cinci
rate disponibile este „foarte bună”. 

În  celelalte  patru  țări,  doar  o  minoritate  apreciază
disponibilitatea  transportului  public  în  zona  lor  ca  fiind
bună:  Grecia (39 %),  Cipru (40 %),  Portugalia  (45 %) și
Finlanda (48 %). 
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Nu știu
6 Foarte bine

13

Destul de 
bine
42Destul de rău
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rău
13

(Mai/Jun. 2022)

QA12.1 Cum ați evalua calitatea transportului public în 
zona în care locuiți?
În ceea ce privește disponibilitatea: disponibilitatea se 
referă la existența unor servicii de transport public 
suficiente pentru a vă permite să ajungeți în locurile în 
care trebuie să mergeți, în ceea ce privește cantitatea 
și tipul. (% – UE-27)

Foarte bine Destul de bine Destul de rău Foarte rău Nu știu

QA12.1 Cum ați evalua calitatea transportului public în zona în care locuiți?
(% – în ceea ce privește disponibilitatea: disponibilitatea se referă la existența unor servicii de transport 
public suficiente pentru a vă permite să ajungeți în locurile în care trebuie să mergeți, în ceea ce privește 
cantitatea și tipul.) 
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Respondenții  din  Luxemburg  (93 %)  sunt  mult  mai
predispuși să spună că accesibilitatea transportului public
în  zona  lor  este  bună  decât  în  alte  țări.  De  fapt,  în
Luxemburg,  majoritatea  (61 %)  consideră  că
accesibilitatea  este „foarte  bună”  – singura țară în  care
mai mult de trei din zece spun acest lucru. 

Există 25 de țări în care majoritatea ratează accesibilitatea
ca  fiind  bună,  cu  proporții  variind  de  la  93 %  în
Luxemburg, 74 % în Cehia și 72 % în Estonia la 46 % în
Portugalia (față de 44 % rău), 48 % în Cipru (față de 37 %
rău)  și  49 %  în  Danemarca  (față  de  46 %  rău).  În
Germania (43 %) și în Țările de Jos (46 %), doar o rată
redusă a prețurilor este la fel de bună. 

Este demn de remarcat un sfert (25 %) dintre respondenții
din Franța spun că nu știu. 

Având o viziune mai largă asupra rezultatelor, respondenții
din  Luxemburg  și  Cehia  sunt  în  mod  constant  cei  mai
susceptibili  de  a  evalua  fiecare  aspect  al  transportului
public local ca fiind bun, în timp ce cei din Cipru sunt în
mod  constant  printre  cei  mai  susceptibili  de  a  evalua
fiecare aspect ca fiind rău. 
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QA12.2 Cum ați evalua calitatea transportului public în 
zona în care locuiți?
În ceea ce privește accesibilitatea, adică banii și timpul 
necesar pentru a călători cu transportul public dintr-un 
loc în altul. (% – UE-27)

Foarte bine Destul de bine Destul de rău Foarte rău Nu știu

QA12.2 Cum ați evalua calitatea transportului public în zona în care locuiți?
(% – în ceea ce privește accesibilitatea, adică banii și timpul necesar pentru a călători cu transportul 
public dintr-un loc în altul.)
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Rezultatele  analizei  socio-demografice  la  nivelul  UE
ilustrează mai multe diferențe între respondenți, în special
în ceea ce privește vârsta, nivelul de educație, veniturile și
urbanizarea. 

● Persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani au
mai multe șanse decât respondenții în vârstă de a
evalua  calitatea  (64 %),  accesibilitatea  (59 %)  și
disponibilitatea (62 %) a transportului  public  local
ca fiind „bune”. 

● Respondenții  cu un nivel  ridicat  de educație sunt mai
susceptibili de a evalua calitatea, accesibilitatea și
disponibilitatea  transportului  public  local  ca  fiind
bun.  De  exemplu,  58 %  dintre  respondenții  cu
studii  postliceale  sau  universitare  apreciază
disponibilitatea  transportului  public  local  ca  fiind
„bun”,  în  comparație  cu 54 % dintre  cei  cu studii
secundare  și  47 % dintre  cei  cu un nivel  inferior
celui secundar. 

● Cu cât se confruntă mai puține dificultăți financiare cu
care se confruntă respondentul,  cu atât  este mai
probabil  ca  fiecare  aspect  al  transportului  public
local să fie evaluat ca fiind bun. De exemplu, 56 %
dintre cei cu cele mai puține dificultăți au o rată a
disponibilității  la fel de bună, comparativ cu 46 %
dintre cei cu cele mai mari dificultăți. 

● Cu cât un respondent are mai mult venit disponibil, cu
atât  este  mai  probabil  ca  acesta  să  spună  că
accesibilitatea transportului local este bună: 58 %
în chintila  a  5-a spun acest lucru,  comparativ  cu
48 % în prima chintilă. 

● Cu cât mediul unui respondent este mai urbanizat, cu
atât  este  mai  probabil  ca  acesta  să  evalueze
fiecare aspect ca fiind bun. Cea mai mare diferență
se  observă  în  ceea  ce  privește  disponibilitatea,
75 % în orașele mari spunând că acest lucru este
bun în comparație cu 35 % în satele rurale. Este,
de asemenea, demn de remarcat faptul că cei care
trăiesc în orașe mari  sunt  mai probabil  decât cei
care trăiesc în suburbiile sau periferiile unui  oraș
mare pentru a evalua fiecare aspect al transportului
lor public ca fiind bun. De exemplu, 75 % trăiesc
într-un  oraș  mare  disponibilitate  la  fel  de  bine,
comparativ  cu  59 %  trăiesc  în  suburbiile  sau
periferia unui oraș mare. 
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În ceea ce privește
calitatea: calitatea

înseamnă punctualitate,
curățenie, siguranță,
ușurință în acces și

confort.

În ceea ce privește disponibilitatea:
disponibilitatea se referă la existența unor

servicii de transport public suficiente pentru
a vă permite să ajungeți în locurile în care

trebuie să mergeți, în ceea ce privește
cantitatea și tipul.

În ceea ce privește
accesibilitatea, adică banii și

timpul necesar pentru a călători
cu transportul public dintr-un loc

în altul.

UE27 60 55 54

Sex

Bărbat 59 53 54

Femeie 60 56 53

Vârstă

15-24 64 62 59

25-39 61 55 54

40-54 59 53 51

55+ 59 53 54

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 50 46 43

Din când în când 56 53 51

Aproape niciodată/niciodată 62 56 56

Imaginea UE

Total „pozitiv” 64 58 57

Neutră 59 54 53

Total „negativ” 50 45 44

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 57 54 48

A doua cvintilă 61 54 53

A treia cvintilă 60 54 53

A 4-a chintilă 61 53 51

A 5-a chintilă 62 58 58

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată 
nedeterminată 

61 55 54

Angajat în cadrul unui contract pe termen 
scurt 

63 58 51

Angajat în cadrul unui agent de muncă 
temporară/o platformă online 

63 57 58

Lucrători independenți fără angajați 58 52 53

Persoane care desfășoară o activitate 
independentă cu angajați 

55 54 52

Șomeri 55 52 46

Pensionar 60 54 54

Ai grijă de casă, inactivă 51 45 43

Student 66 64 61

Alte 65 53 45

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 71 75 67

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 62 59 56

Un oraș sau un oraș mic 59 53 53

Un sat de țară 49 36 41

O fermă sau o casă în mediul rural 33 19 28

Ai o mașină?

Da, diesel 56 48 40

Da, benzină 59 53 47

Da, hibrid 63 52 41

Da, electric 62 52 50

Da, altele 55 58 59

Nu, nu-mi pot permite 64 62 56

Nu, alt motiv 64 65 60

QA12Cum ați evalua calitatea transportului public în zona în care locuiți? (% – total „bun”)
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Transportul public mai frecvent și mai accesibil sunt
principalele  lucruri  care  ar  ajuta  respondenții  să
aleagă un transport mai durabil 

Respondenții au fost întrebați ce i-ar ajuta cel mai mult să
adopte  un  mod  de  transport  mai  durabil.  32Transportul
public mai frecvent (36 %) a fost cel mai menționat, urmat
de un transport public mai accesibil (29 %). 

Cel puțin una din cinci menționează transportul public mai
rapid  (23 %),  rute de  transport  public  noi  sau  mai  bine
proiectate (21 %) sau mai multe benzi pentru biciclete mai
sigure  (20 %).  Aproape  la  fel  de  mulți  respondenți
menționează  stațiile  de  transport  public  mai  strânse
(19 %).

Cel  puțin  una  din  zece  declară  că  o  mai  bună
interconectivitate  între  modurile  de  transport  publice  și
private  (16 %),  străzile  mai  puțin  poluate  și  mai  puțin
aglomerate  (16 %),  străzile  mai  prietenoase  cu  pietonii
(14 %) sau bicicletele electrice mai accesibile (13 %) i-ar
ajuta cel mai mult să adopte un transport mai durabil. 

32 QA13. Din lista de mai jos, ce aspecte v-ar ajuta cel mai mult
să adoptați un mod de transport mai durabil? (MAXIMUM 3
RĂSPUNSURI) 

Aproape  unul  din  zece  (8 %)  afirmă  că  opțiunile
îmbunătățite de car-sharing le-ar ajuta cel mai mult. 
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Transportul public mai frecvent

Transport public mai accesibil

Transport public mai rapid

Rute de transport public noi sau mai bine proiectate

Mai multe și mai sigure benzi pentru biciclete

O oprire mai strânsă a transportului public

O mai bună interconectivitate între modurile de transport 
publice și private

Străzi mai puțin poluate și mai puțin aglomerate

Mai multe străzi prietenoase cu pietonii

Biciclete electrice mai accesibile

Opțiuni îmbunătățite de partajare a autoturismelor

Altele (SPONTANEOUS)

Niciuna (SPONTANEOUS)

Nu știu

QA13. Din lista de mai jos, ce aspecte v-ar ajuta cel mai mult să adoptați un mod de transport mai 
durabil? (MAXIMUM 3 RĂSPUNSURI) (% – UE)
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În 21 de țări, respondenții sunt cel mai probabil să spună
că transportul public mai frecvent i-ar ajuta cel mai mult să
adopte un mod de transport mai durabil, cu cele mai mari
proporții observate în Grecia (54 %), Portugalia (49 %) și
Spania (44 %) și cea mai scăzută în Danemarca și Letonia
(ambele 30 %).

În cinci țări, inclusiv Suedia (51 %) și Țările de Jos (45 %),
transportul  public  mai  accesibil  este  răspunsul  cel  mai
menționat, în timp ce în Estonia (33 %) dintre respondenți
cel mai adesea spun că rutele de transport public noi sau
mai bine concepute le-ar ajuta să adopte un transport mai
durabil. 
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Transportul public mai frecvent Transport public mai accesibil Rute de transport public noi sau 
mai bine proiectate

QA13. Din lista de mai jos, ce aspecte v-ar ajuta cel mai mult să adoptați un mod de transport mai 
durabil? (% răspunsul cel mai menționat pe țări) 
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Rezultatele analizei socio-demografice la nivelul UE au
arătatmulte  diferențe  între  respondenți,  de  exemplu,  cu
dificultăți  financiare,  educație,  ocuparea forței  de muncă
sau vârstă. 

● Persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 54 de ani sunt
cel mai probabil  să menționeze transportul  public
mai rapid,  rutele  de transport  public  noi  sau mai
bine  concepute  sau  benzile  de  circulație  a
bicicletelor mai multe și mai sigure în comparație
cu respondenții cu vârsta de peste 55 de ani. De
exemplu,  28 %  dintre  persoanele  cu  vârste
cuprinse  între  15  și  24  de  ani  menționează
transportul  public  mai  rapid,  comparativ  cu  19 %
dintre persoanele cu vârsta de peste 55 de ani, ca
un  aspect  important  care  i-ar  ajuta  să  adopte
moduri de transport mai durabile. 

● Cu cât un respondent are mai mult venit disponibil, cu
atât  este  mai  probabil  ca  acesta  să  menționeze
transportul public mai rapid, rutele noi sau mai bine
concepute sau o mai bună interconectivitate între
modurile de transport publice și private și cu atât
este mai puțin probabil ca acestea să menționeze o
mai bună accesibilitate. 

● Cu cât se confruntă mai mult cu un respondent, cu atât
este  mai  probabil  ca  aceștia  să  menționeze  un
transport  public  mai  accesibil:  36 % cu  cele  mai
mari dificultăți fac acest lucru, comparativ cu 27 %
cu cele mai mici dificultăți. Persoanele cu cele mai
mici dificultăți (22 %) sunt, de asemenea, cele mai
susceptibile  de a menționa benzi  pentru biciclete
mai  multe  și  mai  sigure,  comparativ  cu  cele  cu
dificultăți cel puțin o parte din timp (16 %). 

● Respondenții  cu un nivel  de educație  universitar  sunt
mai  predispuși  să  menționeze  mai  multe  benzi
pentru biciclete  (24 %) și  un transport  public  mai
rapid (26 %) decât orice alt grup. Cu toate acestea,
este mai puțin probabil ca acestea să menționeze
transportul public mai accesibil (26 %), în special în
comparație cu persoanele cu un nivel de educație
secundar (31 %) sau sub nivelul secundar (30 %). 

●  Respondenții  angajați  cu  un  agent  de  muncă
temporară/o platformă online (24 %) sunt cei  mai
susceptibili  să  menționeze  o  mai  bună
interconectivitate  între  modurile  de  transport
publice și private. Elevii sunt mai predispuși decât
alte  grupuri  de  ocupare  a  forței  de  muncă  să
menționeze transportul public mai accesibil (33 %),
benzile  pentru  biciclete  mai  sigure  (28 %)  și
transportul public mai frecvent (39 %). 

● Cu cât mediul unui respondent este mai urbanizat, cu
atât  este  mai  probabil  ca  acesta  să  menționeze
transportul public mai rapid. Este mai probabil  ca
respondenții  din  zonele  rurale  să  menționeze
transportul  public  mai  frecvent  sau  opririle  mai
strânse ale transportului public. 
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Transportul public
mai frecvent

Transport public
mai accesibil

Transport public
mai rapid

Rute de transport
public noi sau mai

bine proiectate

Mai multe și mai
sigure benzi

pentru biciclete

O oprire mai
strânsă a

transportului public

UE27 36 29 23 21 20 19

Sex

Bărbat 35 28 23 22 21 17

Femeie 38 30 23 21 19 21

Vârstă

15-24 37 32 28 21 26 17

25-39 37 28 25 22 23 19

40-54 37 29 26 23 20 17

55+ 35 28 19 19 16 20

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 39 36 25 21 16 21

Din când în când 39 32 24 20 16 22

Aproape niciodată/niciodată 35 27 23 22 22 17

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 34 32 19 18 18 21

A doua cvintilă 37 31 21 20 20 19

A treia cvintilă 36 30 25 23 20 18

A 4-a chintilă 36 29 24 25 22 18

A 5-a chintilă 36 25 28 26 23 15

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu 
durată nedeterminată 

37 29 26 24 22 17

Angajat în cadrul unui contract 
pe termen scurt 

35 33 25 24 21 18

Angajat în cadrul unui agent de 
muncă temporară/o platformă 
online

29 21 18 22 18 19

Lucrători independenți fără 
angajați 

35 24 22 21 21 17

Persoane care desfășoară o 
activitate independentă cu 
angajați 

30 22 25 19 17 12

Șomeri 39 35 22 18 18 19

Pensionar 35 28 17 18 16 21

Ai grijă de casă, inactivă 40 33 23 18 15 24

Student 40 31 29 22 27 19

Alte 28 29 21 18 23 17

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? (DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 39 30 20 16 7 20

Secundară 36 31 23 20 19 20

Post-secundară 36 27 23 22 23 18

Universitatea 38 26 26 25 24 14

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 33 31 27 21 21 16

Suburbiile sau periferiile unui 
oraș mare 

35 31 21 22 22 16

Un oraș sau un oraș mic 36 29 22 20 21 20

Un sat de țară 40 28 21 22 17 21

O fermă sau o casă în mediul 
rural 

41 24 18 31 11 26

Ai o mașină?

Da, diesel 37 25 24 22 20 18

Da, benzină 37 29 23 22 20 20

Da, hibrid 35 23 26 25 24 16

Da, electric 24 20 22 23 27 10

Da, altele 32 20 14 15 16 19

Nu, nu-mi pot permite 38 39 23 18 19 21

Nu, alt motiv 35 30 22 19 20 18

QA13 Din lista de mai jos, ce aspecte v-ar ajuta cel mai mult să adoptați un mod de transport mai durabil? (MAXIMUM 3
RĂSPUNSURI) 
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O mai bună
interconectivita

te între
modurile de

transport
publice și

private

Străzi mai
puțin poluate
și mai puțin
aglomerate

Mai multe străzi
prietenoase cu

pietonii

Biciclete
electrice mai

accesibile

Opțiuni
îmbunătățite
de partajare

a
autoturismel

or

Altele
(SPONTANEOUS)

Niciuna 
(SPONTANEOUS)

Nu știu

UE27 16 15 14 13 8 1 6 2

Sex

Bărbat 17 16 13 14 8 1 6 2

Femeie 15 14 15 12 7 1 6 2

Vârstă

15-24 13 16 15 20 8 0 3 1

25-39 17 15 12 15 10 1 3 1

40-54 19 15 12 13 9 1 6 1

55+ 15 14 16 9 6 1 9 2

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 14 16 17 13 8 1 4 1

Din când în când 15 18 15 13 8 1 5 1

Aproape 
niciodată/niciodată 

17 13 13 12 8 1 7 2

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 13 15 16 13 6 1 7 3

A doua cvintilă 15 16 15 14 6 0 6 2

A treia cvintilă 18 13 13 13 9 1 5 1

A 4-a chintilă 19 14 12 14 10 1 5 1

A 5-a chintilă 20 16 12 12 10 0 5 1

Statutul profesional

Angajat într-un 
contract cu durată 
nedeterminată 

18 15 12 14 10 1 5 1

Angajat în cadrul unui 
contract pe termen 
scurt 

18 14 12 15 9 0 4 2

Angajat în cadrul unui 
agent de muncă 
temporară/o platformă
online

24 17 8 12 13 0 1 1

Lucrători independenți
fără angajați 

20 18 11 12 10 1 6 1

Persoane care 
desfășoară o activitate
independentă cu 
angajați 

19 13 11 14 11 1 12 0

Șomeri 15 16 14 17 7 0 4 2

Pensionar 13 14 17 8 5 1 10 3

Ai grijă de casă, 
inactivă 

12 14 17 9 5 1 6 2

Student 13 17 14 19 7 0 2 1

Alte 23 15 3 23 5 1 11 1

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? (DOAR UN SINGUR 
RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 9 14 14 6 3 2 13 4

Secundară 15 15 15 13 7 1 6 2

Post-secundară 18 13 12 14 8 0 6 2

Universitatea 19 15 12 12 10 1 5 1

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 15 20 16 12 8 1 6 1

Suburbiile sau 
periferiile unui oraș 
mare 

17 13 12 15 6 1 7 1

Un oraș sau un oraș 
mic 

16 15 15 14 8 1 7 2

Un sat de țară 18 10 11 11 7 1 6 2

O fermă sau o casă în
mediul rural 

24 8 7 14 5 2 6 1

Ai o mașină?

Da, diesel 18 14 12 13 9 1 6 2

Da, benzină 19 15 12 12 8 1 7 1

Da, hibrid 24 17 14 15 10 1 4 1

Da, electric 14 10 14 16 13 3 9 0

Da, altele 21 14 10 11 13 0 5 0

Nu, nu-mi pot permite 12 15 18 11 5 0 4 2

Nu, alt motiv 10 17 19 12 5 1 7 3

QA13 Din lista de mai jos, ce aspecte v-ar ajuta cel mai mult să adoptați un mod de transport mai durabil? (MAXIMUM
3 RĂSPUNSURI) (% – UE)
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3. Accesul la spațiile verzi 
Trei sferturi dintre respondenți trăiesc la o plimbare de
10 minute de spațiu verde, iar mai mult de opt din zece
sunt mulțumiți de calitatea sa. 

Marea majoritate a respondenților trăiesc la 10 minute de
mers pe jos de spațiul verde.33 Jumătate (50 %) locuiesc
la cinci minute sau mai puțin,  în timp ce 26 % spun că
trăiesc  între  șase  și  zece  minute  de  mers  pe  jos.
Aproximativ  unul  din șapte (16 %) locuiește la 11-20 de
minute de mers pe jos de un spațiu verde, 5 % trăind la
21-30 de minute distanță și 2 % mai mult de 30 de minute
distanță. 

În  22  de  state  membre,  este  cel  mai  probabil  ca
respondenții  să locuiască la  o  plimbare  de cinci  minute
până  la  cel  mai  apropiat  spațiu  verde,  deși  proporțiile
variază de la 85 % în Finlanda, 84 % în Slovenia și 82 %
în Suedia la 35 % în Grecia, 37 % în Polonia și 38 % în
Ungaria. 

În  Italia  (34 %),  Portugalia  (33 %)  și  Bulgaria  (31 %),
respondenții  locuiesc cel  mai adesea între șase și zece
minute de mers pe jos de un spațiu verde. 

În  Malta  (24 %),  respondenții  sunt  cel  mai  probabil  să
trăiască la 11-20 de minute de mers pe jos de un spațiu
verde.  În  România,  respondenții  au  șanse  egale  să
trăiască între șase și zece sau 11-20 de minute de mers
pe jos (ambele 30 %). 

Există  doar  patru  țări  în  care  cel  puțin  una  din  zece
trăiește  la  21-30 de minute de  mers pe jos de cel  mai
apropiat  spațiu  verde:  România  (16 %),  Malta  (11 %),
Bulgaria  și  Grecia  (ambele  10 %).  Malta  (21 %)  este
singura țară în care cel puțin unul din zece trăiește mai
mult de 30 de minute de mers pe jos. 

 

33 QA14. Cât durează să mergi de la casă la cel mai apropiat
spațiu verde? 
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de minute
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QA14. Cât durează să mergi de la casă la cel 
mai apropiat spațiu verde? (% – UE-27)

5 minute sau 
mai puțin

6-10 minute 11-20 minute 21-30 minute Mai mult de 30 de 
minute

Nu știu

QA14. Cât durează să mergi de la casă la cel mai apropiat spațiu verde? (%)
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Analiza socio-demografică la nivelul  UE arată că cele
mai  notabile  diferențe  sunt  între  cei  care  trăiesc  la  5
minute de mers pe jos de cel mai apropiat spațiu verde și
cei care trăiesc la 11-20 de minute de mers pe jos, nivelul
de  educație,  situația  financiară  și  urbanizarea  fiind
principalii diferențiatori. 

●  De  exemplu,  61 %  dintre  respondenții  cu  studii
postliceale se află la o plimbare de cinci minute de
cel mai apropiat spațiu verde, comparativ cu 46 %
dintre cei cu un nivel secundar și 47 % dintre cei cu
un nivel inferior celui secundar. 

●  Diferențele  sunt  și  mai  mari  în  funcție  de  situația
financiară. Mai mult de jumătate (55 %) dintre cei
care rareori sau niciodată nu au probleme de plată
a facturilor trăiesc la cinci minute de mers pe jos de
spațiul verde, comparativ cu (42 %) în jur de patru
din zece care au probleme cu plata facturilor  cel
puțin o parte din timp. În mod similar, 20 % care au
dificultăți  financiare  cel  puțin  o  parte  din  timp
trăiesc  11-20  de  minute  de  mers  pe  jos  de  un
spațiu verde, comparativ cu 13 % care se confruntă
cu cele mai mici dificultăți financiare. 

●  În  plus,  persoanele  cu  venituri  disponibile  în  a  5-a
chintilă (56 %) sunt cele mai susceptibile de a trăi
în termen de cinci minute de spațiu verde. 

● Nu este surprinzător, cu cât mediul unui respondent este
mai puțin urbanizat,  cu atât  este mai probabil  ca
acesta  să  trăiască  aproape de  spațiul  verde.  De
exemplu,  83 % dintre  cei  care locuiesc în mediul
rural se află la mai puțin de cinci minute de mers
pe jos de spațiul verde, la fel ca 60 % care locuiesc
într-un  sat  de  țară  și  56 %  care  locuiesc  în
suburbiile sau periferia unui oraș mare. În schimb,
47 %  locuiesc  în  orașe  sau  orașe  mici  și  42 %
locuiesc în orașe mari, se află, de asemenea, la o
plimbare de cinci minute de spațiu verde. 

● În plus, respondenții care sunt angajați cu un agent de
muncă temporară/o platformă online sunt mult mai
puțin probabil decât cei din alte grupuri de ocupare
a forței de muncă să trăiască la o plimbare de cinci
minute (38 %),  dar  mult  mai  probabil  să trăiască
21-30 de minute de mers pe jos (16 %) de cel mai
apropiat spațiu verde. 
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5 minute sau mai
puțin 

6-10 minute 11-20 minute 21-30 minute 
Mai mult de 30 de

minute 
Nu știu

UE27 50 26 16 5 3 0

Sex

Bărbat 50 27 16 4 3 0

Femeie 50 25 16 5 3 1

Vârstă

15-24 53 25 14 4 3 1

25-39 49 26 16 5 3 1

40-54 48 28 16 5 2 1

55+ 51 25 16 4 3 1

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 41 27 20 6 5 1

Din când în când 42 28 20 6 3 1

Aproape niciodată/niciodată 55 25 13 4 2 1

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 48 25 17 5 4 1

A doua cvintilă 50 25 16 6 3 0

A treia cvintilă 51 26 15 4 3 1

A 4-a chintilă 49 28 17 4 2 0

A 5-a chintilă 56 24 13 5 2 0

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu 
durată nedeterminată 

50 27 16 5 2 0

Angajat în cadrul unui 
contract pe termen scurt 

48 29 17 4 2 0

Angajat în cadrul unui agent
de muncă temporară/o 
platformă online

38 22 21 16 3 0

Lucrători independenți fără 
angajați 

47 30 16 4 2 1

Persoane care desfășoară o
activitate independentă cu 
angajați 

52 20 16 6 6 0

Șomeri 48 24 19 5 3 1

Pensionar 52 24 15 5 3 1

Ai grijă de casă, inactivă 46 27 18 5 3 1

Student 52 25 14 4 4 1

Alte 49 38 7 1 5 0

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? (DOAR UN SINGUR 
RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 47 26 15 6 3 3

Secundară 46 27 18 5 3 1

Post-secundară 61 22 12 3 2 0

Universitatea 55 26 13 4 2 0

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 42 28 20 6 3 1

Suburbiile sau periferiile 
unui oraș mare 

56 24 13 4 3 0

Un oraș sau un oraș mic 47 28 17 5 2 1

Un sat de țară 60 20 11 5 3 1

O fermă sau o casă în 
mediul rural 

83 6 4 2 5 0

QA14 Cât durează să mergi de la casă la cel mai apropiat spațiu verde? (% – UE)
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O mare majoritate a respondenților (85 %) spun că sunt
mulțumiți de calitatea spațiului verde cel mai apropiat de
casa lor, 34 % spunând că sunt „foarte mulțumiți”.34 Puțin
peste unul din zece (14 %) este nemulțumit, cu 2 % „foarte
nemulțumit”. 

Mai  mult  de  șase din  zece respondenți  din  fiecare țară
declară că sunt mulțumiți de calitatea spațiului verde cel
mai  apropiat  de  casa  lor.  Aproape  toți  respondenții  din
Luxemburg (97 %) consideră acest lucru, la fel ca 95 % în
Irlanda și  Slovenia.  La  celălalt  capăt  al  scalei,  62 % în
Malta, 68 % în Cipru și 70 % în Bulgaria gândesc la fel. 

În opt țări, inclusiv Slovenia (68 %), Danemarca (63 %) și
Suedia (60 %), cel puțin jumătate declară că sunt „foarte
mulțumiți” de calitatea celui mai apropiat spațiu verde. 

 

34 QA15. Luând în considerare toate aspectele, cât de mulțumit
sau  nemulțumit  ești  de  calitatea  celui  mai  apropiat  spațiu
verde de casa ta? „Calitatea” ar putea include cât de bine
răspunde  nevoilor  lor,  fie  că  este  sigură,  atractivă,  fără
deșeuri sau alte mizerii, precum și calitatea instalațiilor, dacă
există. 
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QA15. Luând în considerare toate aspectele, cât de 
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QA15. Luând în considerare toate aspectele, cât de mulțumit sau nemulțumit ești de calitatea celui mai 
apropiat spațiu verde de casa ta? „Calitatea” ar putea include cât de bine răspunde nevoilor lor, fie că este 
sigură, atractivă, fără așternuturi sau alte mizerii, precum și calitatea instalațiilor, dacă există.(%)
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Având  în  vedere  nivelul  ridicat  de  satisfacție  al
respondenților  cu  privire  la  calitatea  celui  mai  apropiat
spațiu verde, nu este surprinzător faptul că există puține
diferențe în analiza sociodemografică la nivelul UE. 

● Respondenții cu un nivel de educație superior sunt puțin
mai satisfăcuți decât cei cu un nivel mai scăzut de
educație.  De  exemplu,  87 %  dintre  cei  cu  studii
universitare  sau  postliceale  sunt  satisfăcuți,
comparativ cu 81 % dintre cei cu un nivel inferior
celui secundar. 

●  Cu  cât  se  confruntă  un  respondent  cu  mai  puține
dificultăți  financiare,  cu atât  este mai  probabil  ca
acestea să fie satisfăcute: 88 % cu cele mai mici
dificultăți sunt mulțumiți de calitate, comparativ cu
76 % care au cele mai mari dificultăți. 

● Respondenții care sunt angajați cu un agent de muncă
temporară/o platformă online (71 %) sunt mult mai
puțin  mulțumiți  decât  alte  grupuri  de  ocupare  a
forței de muncă. Este demn de remarcat faptul că
acest grup a fost, de asemenea, mai probabil  să
trăiască  mai  departe  de  cel  mai  apropiat  spațiu
verde. 

● În cele din urmă, persoanele care locuiesc în sate de
țară  (87 %)  sau  în  ferme/case  în  mediul  rural
(93 %)  sunt  mai  susceptibile  de  a  fi  satisfăcute
decât  cele  din  zonele  urbanizate.  De  exemplu,
83 %  dintre  respondenții  care  locuiesc  în  orașe
mari sau în suburbii spun că sunt mulțumiți. 
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Foarte
mulțumit 

Destul de
mulțumit 

Destul de
nemulțumit 

Foarte
nemulțumită 

Nu știu 
Total

„satisfăcut” 
Total

„nemulțumit” 
Nu știu

UE27 34 51 12 2 1 85 14 1

Sex

Bărbat 33 52 12 2 1 85 14 1

Femeie 35 50 12 2 1 85 14 1

Vârstă

15-24 33 52 11 3 1 85 14 1

25-39 33 51 12 3 1 84 15 1

40-54 32 52 13 2 1 84 15 1

55+ 36 50 11 2 1 86 13 1

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 27 49 17 5 2 76 22 2

Din când în când 24 56 16 3 1 80 19 1

Aproape niciodată/niciodată 39 49 9 2 1 88 11 1

Venitul disponibil total – chintilă

Prima cvintilă 33 50 12 3 2 83 15 2

A doua cvintilă 32 53 12 2 1 85 14 1

A treia cvintilă 35 52 11 2 0 87 13 0

A 4-a chintilă 35 51 11 2 1 86 13 1

A 5-a chintilă 38 49 11 2 0 87 13 0

Statutul profesional

Angajat într-un contract cu durată
nedeterminată 

34 52 11 2 1 86 13 1

Angajat în cadrul unui contract pe
termen scurt 

29 53 13 4 1 82 17 1

Angajat în cadrul unui agent de 
muncă temporară/o platformă 
online

19 52 28 1 0 71 29 0

Lucrători independenți fără 
angajați 

32 53 12 2 1 85 14 1

Persoane care desfășoară o 
activitate independentă cu 
angajați 

38 47 13 2 0 85 15 0

Șomeri 31 49 13 5 2 80 18 2

Pensionar 37 49 11 2 1 86 13 1

Ai grijă de casă, inactivă 28 52 15 4 1 80 19 1

Student 31 53 12 3 1 84 15 1

Alte 33 35 31 1 0 68 32 0

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? (DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 29 52 14 3 2 81 17 2

Secundară 30 54 13 2 1 84 15 1

Post-secundară 44 43 11 2 0 87 13 0

Universitatea 39 48 10 2 1 87 12 1

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 29 54 13 3 1 83 16 1

Suburbiile sau periferiile unui oraș
mare 

35 48 13 4 0 83 17 0

Un oraș sau un oraș mic 30 54 13 2 1 84 15 1

Un sat de țară 43 44 10 2 1 87 12 1

O fermă sau o casă în mediul 
rural 

62 31 5 2 0 93 7 0

QA15Luând în considerare toate aspectele, cât de mulțumit sau nemulțumit ești de calitatea celui mai apropiat spațiu
verde de casa ta? „Calitatea” ar putea include cât de bine răspunde nevoilor lor, fie că este sigură, atractivă, fără
deșeuri sau alte mizerii, precum și calitatea instalațiilor, dacă există. (% – UE)
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ÎN AL PATRULEA RÂND. SPRIJIN 
PENTRU ACȚIUNILE DE POLITICĂ 
ÎN VEDEREA PROMOVĂRII UNEI 
TRANZIȚII VERZI ECHITABILE
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Majoritatea sunt în favoarea unei  serii  de politici  de
limitare a schimbărilor climatice într-un mod echitabil
și favorabil incluziunii. 

Respondenții  au fost întrebați cu privire la nivelul  lor de
sprijin  pentru  o  serie  de  politici  menite  să  limiteze
schimbările  climatice  într-un  mod  care  să  fie  incluziv,
echitabil și să nu lase pe nimeni în urmă. 35 

35 QA16.  În  ce  măsură  sunteți  pentru  sau  împotriva
următoarelor  politici  din  [ȚARA NOASTRĂ]  pentru  a  limita
schimbările  climatice  într-un  mod  care  să  fie  incluziv  și
echitabil  și  să nu lase pe nimeni  în urmă? 16.1 Creșterea
investițiilor [ȚĂRII  NOASTRE] în infrastructura de transport
public  (de  exemplu,  trenuri,  autobuze);  16.2  Impozitarea
produselor  și  serviciilor  care  contribuie  cel  mai  mult  la
schimbările  climatice  și  redistribuirea  veniturilor  către
gospodăriile  cele  mai  sărace  și  mai  vulnerabile;  16.3
Alocarea unei cote de energie fiecărui cetățean pentru a se
asigura că toată lumea depune o parte echitabilă a eforturilor
de  combatere  a  schimbărilor  climatice;  16.4  Subvenția
persoanelor pentru a contribui la eficientizarea energetică a
locuințelor  lor,  în  special  a  persoanelor  mai  sărace  și  a
gospodăriilor cele mai vulnerabile (izolație, încălzire și răcire
curată, unități de producție a energiei etc.); 16.5 Încurajarea
întreprinderilor  private,  prin  intermediul  unor  norme  și
stimulente, să (1) își reducă emisiile mai rapid, (2) să treacă
la metode de producție mai  eficiente din punct  de vedere
energetic, (3) să adopte procese mai circulare și mai durabile
și (4) să își recalifice forța de muncă, după caz. 

Aproape  nouă  din  zece  (89 %)  sunt  în  favoarea
subvenționării  persoanelor  pentru  a-și  face  casele  mai
eficiente din punct de vedere energetic, în special a celor
cu venituri disponibile mai mici și a celor mai vulnerabile
gospodării,  46 %  fiind  „în  favoarea  fermă”.  Aceeași
proporție  (89 %) sprijină creșterea investițiilor  țării  lor  în
infrastructura de transport public, 45 % fiind „în favoarea
fermă”. 

O  mare  majoritate  (87 %)  este  în  favoarea  încurajării

întreprinderilor  private,  prin  norme  și  stimulente,  de
asemenea  (1)  reducerea  mai  rapidă  a  emisiilor,  (2)
trecerea la metode de producție mai eficiente din punct de
vedere  energetic,  (3)  adoptarea  unor  procese  mai
circulare  și  durabile  și  (4)  reconversia  forței  de  muncă,
după  caz.  Mai  mult  de  patru  din  zece  (42 %)  sunt  „în
favoarea” unor astfel de politici. 

Peste șapte din zece (71 %) sunt în favoarea impozitării
produselor  și  serviciilor  care  contribuie  cel  mai  mult  la
schimbările  climatice  și  redistribuirea  veniturilor  către
gospodăriile cele mai sărace și mai vulnerabile, 29 % fiind
„în favoarea fermă”. 

La  nivel  național,  sprijinul  pentru  cele  cinci  politici  de
combatere a schimbărilor climatice este deosebit de ridicat
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QA16. În ce măsură sunteți pentru sau împotriva următoarelor politici din [ȚARA NOASTRĂ] pentru a limita 
schimbările climatice într-un mod care să fie incluziv și echitabil și să nu lase pe nimeni în urmă (% – UE)

Subvenționarea persoanelor pentru a ajuta locuințele lor să devină mai eficiente din punct de vedere energetic, în 
special persoanele mai sărace și gospodăriile cele mai vulnerabile (izolație, încălzire și răcire curată, unități de 
producție a energiei etc.)

Creșterea investițiilor [Țării noastre] în infrastructura de transport public (de exemplu, trenuri, autobuze)

Încurajarea întreprinderilor private, prin norme și stimulente, să (1) își reducă emisiile mai rapid, (2) să treacă la 
metode de producție mai eficiente din punct de vedere energetic, (3) să adopte procese mai circulare și mai 
durabile și (4) să își recalifice forța de muncă, după cum este necesar.

Impozitarea produselor și serviciilor care contribuie cel mai mult la schimbările climatice și redistribuirea veniturilor 
către gospodăriile cele mai sărace și mai vulnerabile

Alocarea unei cote de energie fiecărui cetățean pentru a se asigura că toată lumea depune eforturi echitabile 
pentru a combate schimbările climatice; 

Puternic în favoarea Într-o oarecare măsură 
în favoarea

Oarecum opuse Puternic opuse Nu știu
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în  Europa  de  Sud  și  Suedia.  Pe  de  altă  parte,  nivelul
sprijinului este deosebit de scăzut în Ungaria. 
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În întreaga UE, 62 % dintre respondenți sunt în favoarea
alocării unei cote de energie fiecărui cetățean pentru a se
asigura  că  toată  lumea  își  face  partea  echitabilă  din
eforturile  de  combatere  a  schimbărilor  climatice,  iar
aceasta  este,  de asemenea,  opinia  majoritară  în  21 de
țări. Mai mult de opt din zece în Cipru (89 %), Croația și
Slovenia (ambele 81 %) sunt în favoarea acestei politici, în
timp ce la celălalt capăt al scalei 41 % în Cehia, 42 % în
Estonia și 44 % în Suedia și Țările de Jos gândesc la fel.
Cipru  (59 %)  este  singura  țară  în  care  mai  mult  de
jumătate sunt „în favoarea” acestei politici. 

Proporția celor care spun că nu știu este deosebit de mare
în Estonia (17 %). 
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Nu știu
7

Puternic în 
favoarea

22

Într-o 
oarecare 
măsură în 
favoarea

40

Oarecum opuse
19

Puternic opuse
12

QA16.3. În ce măsură sunteți pentru sau împotriva 
următoarelor politici din [ȚARA NOASTRĂ] pentru a 
limita schimbările climatice într-un mod care să fie 
incluziv și echitabil și să nu lase pe nimeni în 
urmă? 
Alocarea unei cote de energie fiecărui cetățean 
pentru a se asigura că toată lumea depune o parte 
echitabilă a eforturilor de combatere a schimbărilor 
climatice (% – UE-27)

(Mai/Jun. 2022)

Puternic în favoarea Într-o oarecare măsură 
în favoarea

Oarecum opuse Puternic opuse Nu știu

QA16.3 În ce măsură sunteți pentru sau împotriva următoarelor politici din [ȚARA NOASTRĂ] pentru a limita 
schimbările climatice într-un mod care să fie incluziv și echitabil și să nu lase pe nimeni în urmă?
(% -Alocarea unei cote de energie fiecărui cetățean pentru a se asigura că toată lumea depune o parte echitabilă 
a eforturilor de combatere a schimbărilor climatice)
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În  întreaga  UE,  71 %  sunt  în  favoarea  impozitării
produselor  și  serviciilor  care  contribuie  cel  mai  mult  la
schimbările  climatice  și  redistribuirea  veniturilor  către
gospodăriile  cele  mai  sărace  și  mai  vulnerabile.
Majoritatea respondenților din fiecare țară sunt în favoarea
acestei politici. 

La nivel național, proporțiile favorabile variază de la 83 %
în Croația, 82 % în Portugalia și 80 % în Cipru și Ungaria
la 62 % în Estonia, 54 % în Cehia și 51 % în Letonia. 

Cipru (52 %) este singura țară în care cel puțin jumătate
sunt „puternic în favoarea” acestei politici. 
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Nu știu
6

Puternic în 
favoarea

29

Într-o 
oarecare 
măsură în 
favoarea

42

Oarecum opuse
16

Puternic opuse
7

QA16.2 În ce măsură sunteți pentru sau împotriva 
următoarelor politici din [ȚARA NOASTRĂ] pentru a 
limita schimbările climatice într-un mod care să fie 
incluziv și echitabil și să nu lase pe nimeni în urmă?
Impozitarea produselor și serviciilor care contribuie 
cel mai mult la schimbările climatice și redistribuirea 
veniturilor către gospodăriile cele mai sărace și mai 
vulnerabile (% – UE-27)

(Mai/Jun. 2022)

Puternic în 
favoarea

Într-o oarecare măsură 
în favoarea

Oarecum opuse Puternic opuse Nu știu

QA16.2 În ce măsură sunteți pentru sau împotriva următoarelor politici din [ȚARA NOASTRĂ] pentru 
a limita schimbările climatice într-un mod care să fie incluziv și echitabil și să nu lase pe nimeni în 
urmă?
(% – impozitarea produselor și serviciilor care contribuie cel mai mult la schimbările climatice și 
redistribuirea veniturilor către gospodăriile cele mai sărace și mai vulnerabile)
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Aproape nouă din  zece (90 %) din întreaga UE sunt  în
favoarea subvenționării  persoanelor pentru a contribui la
eficientizarea energetică a locuințelor lor, în special a celor
cu venituri disponibile mai mici și a gospodăriilor cele mai
vulnerabile. În 16 țări, cel puțin nouă din zece respondenți
simt  la  fel.  Sprijinul  este  aproape  universal  în  Malta
(98 %), Cipru (97 %) și Grecia și Luxemburg (ambele cu
96 %) și este,  de asemenea, larg răspândit  în România
(79 %), Suedia și Austria (ambele 82 %). 

Cel puțin șapte din zece în Cipru (77 %) și Grecia (70 %)
sunt „în favoarea” acestei politici. 
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Nu știu
3

Puternic în 
favoarea

46

Într-o 
oarecare 
măsură în 
favoarea

43

Oarecum opuse
6

Puternic opuse
2

QA16.4 În ce măsură sunteți pentru sau împotriva 
următoarelor politici din [ȚARA NOASTRĂ] pentru a 
limita schimbările climatice într-un mod care să fie 
incluziv și echitabil și să nu lase pe nimeni în urmă?
Subvenționarea persoanelor pentru a ajuta 
locuințele lor să devină mai eficiente din punct de 
vedere energetic, în special persoanele mai sărace 
și gospodăriile cele mai vulnerabile (izolație, 
încălzire și răcire curată, unități de producție a 
energiei etc.)
(% – UE-27)

(Mai/Jun. 2022)

Puternic în 
favoarea

Într-o oarecare măsură 
în favoarea

Oarecum opuse Puternic opuse Nu știu

QA16.4 În ce măsură sunteți pentru sau împotriva următoarelor politici din [ȚARA NOASTRĂ] pentru 
a limita schimbările climatice într-un mod care să fie incluziv și echitabil și să nu lase pe nimeni în 
urmă?
(% – subvenționarea persoanelor pentru a ajuta locuințele lor să devină mai eficiente din punct de 
vedere energetic, în special persoanele mai sărace și gospodăriile cele mai vulnerabile (izolație, 
încălzire și răcire curată, unități de producție de energie etc.)
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Marile  majorități  din  fiecare  stat  membru  al  UE sunt  în
favoarea creșterii  investițiilor  țării  lor  în  infrastructura de
transport  public.  Sprijinul  este  de  peste  80 %  în  toate
statele membre și este aproape universal în Grecia (97 %)
și Cipru, Malta și Portugalia (toate 96 %). 

Mai mult de unul din cinci din fiecare țară declară că este
„puternic  în  favoarea”  acestei  politici,  cea  mai  mare
proporție fiind înregistrată în Cipru (69 %), Grecia (68 %)
și Irlanda (63 %). 
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Nu știu
3

Puternic în 
favoarea

45

Într-o 
oarecare 
măsură în 
favoarea

44

Oarecum opuse
7

Puternic opuse
1

QA16.1 În ce măsură sunteți pentru sau împotriva 
următoarelor politici din [ȚARA NOASTRĂ] pentru a 
limita schimbările climatice într-un mod care să fie 
incluziv și echitabil și să nu lase pe nimeni în 
urmă?
Creșterea investițiilor [Țării noastre] în 
infrastructura de transport public (de exemplu, 
trenuri, autobuze);
(% – UE-27)

(Mai/Jun. 2022)

Puternic în 
favoarea

Într-o oarecare măsură 
în favoarea

Oarecum opuse Puternic opuse Nu știu

QA16.1 În ce măsură sunteți pentru sau împotriva următoarelor politici din [ȚARA NOASTRĂ] pentru a limita 
schimbările climatice într-un mod care să fie incluziv și echitabil și să nu lase pe nimeni în urmă? (% – 
creșterea investițiilor [ȚĂRII NOASTRE] în infrastructura de transport public (de exemplu, trenuri, autobuze))
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Cel puțin  trei  sferturi  dintre respondenții  din fiecare țară
sunt  în  favoarea  încurajării  întreprinderilor  private,  prin
norme și stimulente, să (1) își reducă emisiile mai rapid,
(2)  să  treacă  la  metode  de  producție  mai  eficiente  din
punct  de  vedere  energetic,  (3)  să  adopte  procese  mai
circulare  și  mai  durabile  și  (4)  să  își  recalifice  forța  de
muncă după cum este necesar. Proporțiile variază de la
97 %  în  Malta,  96 %  în  Grecia  și  95 %  în  Irlanda  și
Portugalia la 75 % în România, 78 % în Austria și 81 % în
Finlanda, Germania și Cehia. 

Cel puțin șase din zece în Cipru (68 %), Grecia (61 %) și
Suedia (60 %) sunt „puternic în favoarea” acestei politici. 
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Nu știu
4

Puternic în 
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măsură în 
favoarea

45
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QA16.5 În ce măsură sunteți pentru sau împotriva 
următoarelor politici din [ȚARA NOASTRĂ] pentru a 
limita schimbările climatice într-un mod care să fie 
incluziv și echitabil și să nu lase pe nimeni în urmă?
Încurajarea întreprinderilor private, prin norme și 
stimulente, să (1) își reducă emisiile mai rapid, (2) să 
treacă la metode de producție mai eficiente din punct 
de vedere energetic, (3) să adopte procese mai 
circulare și mai durabile și (4) să își recalifice forța 
de muncă, după caz.
(% – UE-27)

(Mai/Jun. 2022)

Puternic în 
favoarea

Într-o oarecare măsură 
în favoarea

Oarecum opuse Puternic opuse Nu știu

QA16.5 În ce măsură sunteți pentru sau împotriva următoarelor politici din [ȚARA NOASTRĂ] pentru a limita 
schimbările climatice într-un mod care să fie incluziv și echitabil și să nu lase pe nimeni în urmă?
(% – încurajarea întreprinderilor private, prin norme și stimulente, să (1) își reducă emisiile mai rapid, (2) să 
treacă la metode de producție mai eficiente din punct de vedere energetic, (3) să adopte procese mai 
circulare și mai durabile și (4) să își recalifice forța de muncă, după caz)
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Având în vedere marea majoritate în favoarea majorității
acestor politici, probabil că nu este surprinzător faptul că
există  puține  diferențe  notabile  în  analiza  socio-
demografică la nivelul UE. De exemplu, respondenții cu
niveluri mai ridicate de educație, cei care trăiesc în medii
urbanizate sau care au o viziune pozitivă asupra UE tind
să sprijine mai mult politicile propuse. 

● Respondenții  cu un nivel  mai ridicat de educație sunt
mai  favorabili  decât  alte  grupuri.  Ca  atare,
respondenții  cu  un  nivel  universitar  de  educație
arată în mod constant cel mai mare sprijin pentru
politicile  propuse,  cu  excepția  alocării  cotelor  de
energie  cetățenilor  pentru  a  se  asigura  că  toată
lumea  își  face  partea  echitabilă  din  eforturile  de
combatere a schimbărilor climatice, în cazul în care
acest  grup  are  cel  mai  scăzut  nivel  de  sprijin
(59 %). 

● Cu cât mediul unui respondent este mai urbanizat, cu
atât este mai probabil ca acesta să fie în favoarea
fiecărei  politici,  cu  excepția  subvenționării
persoanelor  pentru  a  contribui  la  eficientizarea
energetică  a  locuințelor  lor  (fără  nicio  diferență
notabilă).  De  exemplu,  75 %  dintre  locuitorii
orașelor  mari  sunt  în  favoarea  impozitării
produselor și serviciilor care contribuie cel mai mult
la schimbările climatice și redistribuirea veniturilor
către  gospodăriile  cele  mai  sărace  și  mai
vulnerabile,  comparativ  cu  68 %  care  trăiesc  în
satele rurale. 

● Respondenții care desfășoară o activitate independentă
cu angajați sunt mai puțin susceptibili decât cei din
alte grupuri de ocupare a forței de muncă să fie în
favoarea  încurajării  întreprinderilor  private  prin
norme și stimulente pentru a întreprinde o serie de
acțiuni (78 %) sau pentru impozitarea produselor și
serviciilor  care  contribuie  cel  mai  mult  la
schimbările  climatice  și  redistribuirea  veniturilor
către  gospodăriile  cele  mai  sărace  și  cele  mai
vulnerabile (65 %). 

● Respondenții care au o viziune pozitivă asupra UE sunt
mai susceptibili de a fi în favoarea fiecărei politici
decât cei cu o opinie negativă. De exemplu, 91 %,
cu  o  opinie  pozitivă  a  UE,  sunt  în  favoarea
încurajării  întreprinderilor  private  prin  norme  și
stimulente să ia mai multe măsuri,  comparativ cu
80 % dintre cele cu o opinie negativă. 

●  Respondenții  care  se  identifică  cu  Verts/ALE  sau
GUE/NGL tind  să  sprijine  mai  mult  politicile  de
limitare  a  schimbărilor  climatice  într-un  mod
incluziv  și  echitabil.  De  exemplu,  în  ceea  ce
privește  impozitarea produselor  și  serviciilor  care
contribuie cel  mai mult  la schimbările climatice și
redistribuirea veniturilor către gospodăriile cele mai
sărace și mai vulnerabile, 81 % dintre cei care se
identifică cu Verzii sunt în favoarea lor, comparativ
cu 68 % dintre cei care se identifică cu PPE, 66 %
dintre cei care se identifică cu ECR sau 69 % dintre
cei care se identifică cu RENEW. 
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Creșterea investițiilor
[ȚĂRII NOASTRE] în

infrastructura de
transport public (de

exemplu, trenuri,
autobuze)

Subvenționarea persoanelor
pentru a ajuta locuințele lor
să devină mai eficiente din
punct de vedere energetic,
în special persoanele mai
sărace și gospodăriile cele
mai vulnerabile (izolație,
încălzire și răcire curată,

unități de producție a
energiei etc.)

Încurajarea întreprinderilor
private, prin norme și stimulente,

să (1) își reducă emisiile mai
rapid, (2) să treacă la metode de
producție mai eficiente din punct

de vedere energetic, (3) să
adopte procese mai circulare și

mai durabile și (4) să își recalifice
forța de muncă, după cum este

necesar.

Impozitarea
produselor și

serviciilor care
contribuie cel mai
mult la schimbările

climatice și
redistribuirea

veniturilor către
gospodăriile cele mai

sărace și mai
vulnerabile

Alocarea unei cote
de energie fiecărui

cetățean pentru a se
asigura că toată
lumea depune o
parte echitabilă a

eforturilor de
combatere a
schimbărilor

climatice

UE27 89 89 87 71 62

Sex

Bărbat 88 88 86 70 60

Femeie 89 89 87 72 65

Vârstă

15-54 89 90 88 72 65

25-39 90 90 87 74 63

40-54 89 89 88 72 62

55+ 89 88 85 70 61

Dificultăți de plată a facturilor

De cele mai multe ori 89 89 86 72 64

Din când în când 86 87 85 71 67

Aproape niciodată! Niciodată 90 89 88 72 60

Imaginea UE

Total „pozitiv” 93 92 91 76 65

Neutră 87 87 84 70 62

Total „negativ” 84 85 80 61 50

Venitul disponibil total -chintil

Prima cvintilă 87 88 84 71 60

A doua cvintilă 90 89 87 72 62

A treia cvintilă 90 90 86 73 63

A 4-a chintilă 91 90 89 71 62

A 5-a chintilă 92 90 90 70 60

Statutul profesional 

Angajat într-un contract cu durată 
nedeterminată 

91 90 88 72 63

Angajat în cadrul unui contract pe termen
scurt 

87 88 85 71 58

Angajat în cadrul unui agent de muncă 
temporară/o platformă online

84 83 82 68 64

Lucrători independenți fără angajați 90 90 90 73 63

Persoane care desfășoară o activitate 
independentă cu angajați 

89 85 78 65 58

Șomeri 89 88 84 72 63

Pensionar 89 88 86 70 59

Ai grijă de casă, inactivă 86 88 84 69 62

Student 89 90 89 75 67

Alte 86 95 84 50 43

Care este cel mai înalt nivel de educație pe care l-ai absolvit? (DOAR UN SINGUR RĂSPUNS)

Dedesubt secundar 82 82 81 64 60

Secundară 89 89 86 72 63

Post-secundară 90 89 89 71 62

Universitatea 93 99 91 74 59

Partide politice la nivel parlamentar

PPE 91 87 86 68 60

S și D 91 90 89 76 66

ROMÂNĂ 86 87 86 66 63

REÎNNOIȚI 88 89 87 69 57

GUE/NGL 91 94 92 75 65

Verzi/EFA 94 92 90 81 61

ÎNREGISTRARE 89 89 84 69 63

Na (Non affinliated) 88 90 87 73 68

Nici unul 88 90 86 70 63

Alte 87 83 88 64 57

Care dintre următoarele descrie cel mai bine zona în care locuiți?

Un oraș mare 92 91 90 75 65

Suburbiile sau periferiile unui oraș mare 89 88 87 68 60

Un oraș sau un oraș mic 89 88 86 71 62

Un sat de țară 87 88 84 69 59

O fermă sau o casă în mediul rural 89 89 86 66 56

QA16  În  ce  măsură  sunteți  pentru  sau  împotriva  următoarelor  politici  din  [ȚARA NOASTRĂ]  pentru  a  limita
schimbările climatice într-un mod care să fie incluziv și echitabil și să nu lase pe nimeni în urmă? (96 – Total „în
favoarea”) 
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Rezultatele acestui sondaj arată sprijinul larg pe care îl au
cetățenii  UE  pentru  o  tranziție  verde  care  nu  lasă  pe
nimeni  în urmă. Cetățenii  UE au confirmat  că există un
potențial  de  economisire  a  energiei,  exprimându-și,  în
același  timp,  îngrijorarea profundă cu privire  la  prețurile
ridicate la  energie și  la  necesitatea de a lua mai multe
măsuri,  inclusiv  de  a  sprijini  gospodăriile  cele  mai
vulnerabile. 

În prima parte a acestui raport, Curtea a examinat opiniile
europenilor  cu  privire  la  dimensiunea  echității  tranziției
verzi. Aproape nouă din zece europeni sunt de acord că
tranziția verde nu ar trebui să lase pe nimeni în urmă. Cu
toate acestea, mai puțin de jumătate dintre europeni sunt
încrezători  că,  până  în  2050,  energia,  produsele  și
serviciile  durabile  vor  fi  accesibile  tuturor,  inclusiv
persoanelor  cu  venituri  disponibile  mai  mici.  Jumătate
dintre  cetățenii  UE consideră  că  UE sau  autoritățile  lor
regionale, urbane sau locale iau suficiente măsuri pentru a
asigura  o  tranziție  verde  echitabilă.  Aproape  jumătate
spun acest lucru despre guvernul lor național, în timp ce
aproximativ patru din zece cred că companiile private și
întreprinderile fac destul. 

Mai  mult  de  jumătate  dintre  europeni  consideră  că
politicile în domeniul climei vor crea mai multe noi locuri
de muncă decât vor elimina și că aceste locuri de muncă
nou create vor fi  de bună calitate.  Puțin peste jumătate
spun  că  a  fi  într-un  loc  de  muncă  care  contribuie  la
tranziția verde este important pentru ei și o parte similară
consideră  că  competențele  lor  actuale  le  permit  să
contribuie  la  aceasta.  Cu  toate  acestea,  doar  o  treime
consideră  că  locul  lor  de  muncă  actual  contribuie  la
avansarea  tranziției  verzi.  Europenii  cu  niveluri  mai
scăzute de educație au mai puține șanse să simtă că au
competențele  necesare  pentru  a  contribui  la  tranziția
verde  și  sunt  mai  puțin  optimiști  cu  privire  la  impactul
tranziției verzi asupra locurilor de muncă. 

Schimbările  climatice  sperie  șapte  din  zece  europeni.
Aproape  opt  din  zece  europeni  simt  o  responsabilitate
personală  de  a  acționa  pentru  a  limita  schimbările
climatice,  iar  șapte  din  zece  cred  că  ar  trebui  să  facă
personal mai mult, indiferent de ceea ce fac ceilalți. 

A  doua  parte  a  acestui  raport  a  analizat  percepțiile
europenilor  cu  privire  la  contextul  energetic  actual.  Mai
mult de nouă din zece europeni consideră că nivelul actual
al prețurilor la energie pentru cetățenii din țara lor este o
problemă gravă. Aproximativ opt din zece spun că costul
combustibilului  și  energiei  pentru  transportul  casnic  și
nevoile  lor  de  energie  reprezintă  o  problemă  serioasă
pentru  ei  personal.  Peste  jumătate  dintre  europeni  sunt
încrezători  că  ar  putea  folosi  mai  puțină  energie  decât
acum. Șase din zece declară că și-ar reduce consumul de
energie în principal din motive economice, în timp ce puțin
peste o treime ar face acest lucru în principal din motive
de mediu.  Cetățenii  europeni cu venituri  disponibile mai
mici sunt mai puțin încrezători că își pot reduce consumul
de energie și  sunt mai predispuși  să spună că prețurile
actuale ale energiei reprezintă o problemă. De asemenea,
este mai probabil ca cetățenii UE să menționeze motivele
economice  ca  motiv  pentru  reducerea  consumului  de
energie  și  mai  puțin  probabil  să  menționeze  motive  de

mediu.  Jumătate dintre respondenți  (50 %) consideră că
cei mai bogați 50 % ar trebui să depună mai multe eforturi
pentru a-și reduce consumul de energie. 

A treia parte a acestui raport s-a axat pe dimensiuni mai
specifice  importante  pentru  ca  cetățenii  să  prospere  în
tranziția verde, în special  în ceea ce privește locuințele,
transportul  și  accesul  la  spații  verzi.  Patru  din  zece
consideră  că  locuința  lor  are  nevoie  de  o  renovare  a
eficienței  energetice  și  puțin  peste  o  treime  au  făcut
îmbunătățiri ale eficienței energetice în ultimii cinci ani. În
ultimii  cinci ani,  doar unul  din zece respondenți  a primit
asistență  financiară  pentru  a  îmbunătăți  eficiența
energetică a locuinței  lor. Imposibilitatea de a-și  permite
costurile  este  considerată  de  europeni  drept  principalul
obstacol în calea eficientizării energetice a locuinței, deși
aproape trei  din zece afirmă că nu dispun de suficiente
informații cu privire la cost sau la valoarea adăugată. 

Majoritatea  respondenților  evaluează  calitatea,
accesibilitatea  și  disponibilitatea  transportului  public  în
zona lor locală ca fiind bune. Cu toate acestea, satisfacția
este mult mai scăzută în zonele rurale în comparație cu
mai  multe  zone  urbane  în  ceea  ce  privește  toate
dimensiunile  (disponibilitate,  calitate  și  accesibilitate),  în
special  disponibilitatea.  Cheia pentru a încuraja  oamenii
să  adopte  o  opțiune  de  transport  mai  durabilă  este
transportul  public  mai  frecvent,  urmat  de  un  transport
public mai accesibil și mai rapid și de rute noi sau mai bine
concepute. 

Majoritatea respondenților trăiesc la 10 minute de mers pe
jos de un spațiu  verde de bună calitate.  Diferențele  de
acces  variază,  de  asemenea,  în  funcție  de  situația
financiară, europenii mai săraci trăind mai des departe de
un spațiu verde. Satisfacția față de cel mai apropiat spațiu
verde  este  într-o  anumită  măsură  mai  mică  în  zonele
urbane. 

Ultima  parte  a  acestui  raport  a  evaluat  modul  în  care
europenii  favorizează  anumite  politici  menite  să  facă
tranziția verde echitabilă. Șapte din zece sunt de acord cu
impozitarea  celor  mai  poluante produse și  servicii  și  cu
redistribuirea veniturilor către gospodăriile cele mai sărace
și  mai vulnerabile.  Mai  mult  de șase din  zece europeni
sunt  în  favoarea  alocării  unei  cote  de  energie  fiecărui
cetățean  pentru  a  se  asigura  că  toată  lumea  își  face
partea  echitabilă  din  eforturile  de  combatere  a
schimbărilor climatice. Aproape nouă din zece respondenți
susțin  subvenționarea  persoanelor  pentru  a  contribui  la
eficientizarea energetică a locuințelor lor, în special a celor
cu venituri disponibile mai mici și a gospodăriilor cele mai
vulnerabile  sau  încurajarea  întreprinderilor  private  prin
norme și stimulente pentru a lua diverse măsuri, inclusiv
reducerea mai rapidă a emisiilor și practici mai circulare și
durabile. Nouă din zece europeni sunt în favoarea creșterii
investițiilor țării lor în infrastructura de transport public. 
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SPECIFICAȚIITE
HNICE
În perioada 30 mai – 28 iunie 2022, Kantar a efectuat valul
97.4  al  sondajului  EUROBAROMETER,  la  solicitarea
Comisiei  Europene,  Direcția  Generală  Comunicare,
Unitatea „Monitorizare media și Eurobarometru”. 

Valul 97.4 acoperă populația naționalităților respective ale
statelor membre ale Uniunii Europene, rezidenți în fiecare
dintre cele 27 de state membre și în vârstă de 15 ani și
peste. 

Modelul  eșantionului  de  bază  aplicat  în  toate  țările  și
teritoriile  este  unul  în  mai  multe  etape,  aleator
(probabilitate).  În  fiecare  țară,  s-au  tras  un  număr  de
puncte  de  prelevare  cu  probabilitate  proporțională  cu
dimensiunea populației (pentru o acoperire totală a țării) și
cu densitatea populației. 

În  acest  scop, punctele  de prelevare au fost  extrase în
mod  sistematic  din  fiecare  dintre  „unitățile  regionale
administrative” după stratificarea pe unitate individuală și
pe  tip  de  suprafață.  Acestea  reprezintă  astfel  întregul
teritoriu al țărilor analizate în conformitate cu EUROSTAT
NUTS  II  (sau  echivalent)  și  în  funcție  de  distribuția
populației rezidente a naționalităților respective în ceea ce
privește zonele metropolitane, urbane și rurale36. 

În fiecare dintre punctele de prelevare selectate, s-a trasat
în mod aleatoriu o adresă de pornire. Alte adrese (fiecare
adresă „N”) au fost selectate prin proceduri standard de
„cale aleatorie” de la adresa inițială. În fiecare gospodărie,
respondentul a fost tras la întâmplare (urmând „cea mai
apropiată  regulă  a  zilei  de  naștere”).  În  cazul  în  care
nimeni nu a răspuns interviului într-o gospodărie sau dacă
respondentul selectat nu a fost disponibil (nu este prezent
sau ocupat), intervievatorul a revizuit aceeași gospodărie
de până la trei ori suplimentare (patru încercări de contact
în total). Intervievatorii nu indică în prealabil că sondajul se
desfășoară  în  numele  Comisiei  Europene;  acestea  pot
furniza  aceste  informații  după  finalizarea  sondajului,  la
cerere. 

Etapa de recrutare a fost  ușor diferită  în Țările de Jos,
Finlanda  și  Suedia.  În  aceste  țări,  a  fost  selectat  un
eșantion de adrese în cadrul fiecărui punct de eșantionare
areal  (1 km²) din registrul  adreselor sau al populației  (în
Finlanda,  selecția  nu  se  face  în  toate  punctele  de
eșantionare,  dar  undeva  se  preconizează  că  ratele  de
răspuns  se  vor  îmbunătăți).  Alegerea  adreselor  a  fost
făcută  în  mod  aleatoriu.  Gospodăriile  au  fost  apoi
contactate  prin  telefon și  recrutate  pentru a participa  la
sondaj. În Țările de Jos, se utilizează un eșantion RDD cu
cadru dublu (numere mobile și fixe). Selectarea numerelor

36 Clasificarea  rurală  urbană  bazată  pe  DEGURBA
(https://ec.europa.eu/eurostat/web/degree-of-urbanisation/ba
ckground) 

pe ambele cadre se face într-o manieră aleatorie, fiecare
număr  obținând  o  probabilitate  egală  de  selecție.  Spre
deosebire  de  Suedia  și  Finlanda,  eșantionul  este
negrupat. Vă rugăm să consultați figura de mai jos. 
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ȚĂRI Instituții N INTERVIURI
Date

FlELDWORK
POPULAȚIA 15+ 

PROPORȚIE
UE27 

SĂ FIE Belgia 
Mobiel Centre de cercetare de

piață
1004 30/05/22 28/06/22 9915439 2,53 % 

ROMÂNĂ Bulgaria Kantar TNS BBSS 1027 30/05/22 26/06/22 5094974 1,55 % 

CZ Cehia Kantar Czechia 1002 31/05/22 26/06/22 9190342 2,34 % 

ROMÂNĂ Danemarca Jocuri cu Jocul Kantar Gallup 1004 31/05/22 21/06/22 4994003 1,27 % 

DE Germania Kantar Deutschland 1520 01/06/22 22/06/22 74152305 18,89 % 

ROMÂNĂ Est0nia Kantar Estonia 1001 31/05/22 27/06/22 1145203 0,29 % 

ROMÂNĂ Irlanda B și A Cercetare 1022 02/06/22 27/06/22 4039401 1,03 % 

ROMÂNĂ Grecia Kantar Grecia 1015 31/05/22 25/06/22 9553452 2,44 % 

ROMÂNĂ Spania 
TNS Investigacion de

Mercados y Opinii
1005 02/06/22 26/06/22 42022535 10,70 % 

ROMÂNĂ Franța Kantar Public Franța 1001 31/05/22 23/06/22 57553554 14,66 % 

ROMÂNĂ Cr0atia Română 1001 31/05/22 26/06/22 3559904 0,91 % 

1T Italia Română 1020 01/06/22 22/06/22 54102101 13,78 % 

ROMÂNĂ Rep. din Cipru Cercetare de piață cymar 504 31/05/22 16/06/22 759344 0,19 % 

ROMÂNĂ Letonia Kantar TNS Letonia 1000 30/05/22 20/06/22 1549459 0,42 % 

LT Lituania TNS LT 1000 30/05/22 26/06/22 2445153 0,62 % 

ROMÂNĂ Luxembpurg TNS llres 505 31/05/22 26/06/22 533233 0,14 % 

ROMÂNĂ Ungaria Kantar Hoffmann 1031 01/06/22 20/06/22 3547735 2,18 % 

MT Malta Misco Intematipnal 503 30/05/22 21/06/22 455041 0,12 % 

ROMÂNĂ Țările de Jos Kantar Țările de Jos 1039 30/05/22 20/06/22 15057513 3,84 % 

ÎN Austria 
Das Öterreichische Gallup

Institut
1011 30/05/22 14/06/22 7344329 2,00 % 

ROMÂNĂ Polonia Română 1014 31/05/22 23/06/22 32904339 8,38 % 

PT Portugalia 
Marktest – Marketing,

Organizație și Formaçao
1000 01/06/22 26/06/22 5221533 2,35 % 

ROMÂNĂ România 
Centrul Pentru Sudierea
Opiniei si Pietei (CSOP)

1056 30/05/22 24/06/22 15201193 4,25 % 

ROMÂNĂ Slovenia Mediana D00 1009 31/05/22 20/06/22 1334195 0,47 % 

ROMÂNĂ Slovacia Kantar Czechia 1004 31/05/22 19/06/22 4577729 1,19 % 

Română Finlanda 
Jocuri cu Jocul Taloustutkimus

Oy
1044 31/05/22 26/06/22 4305255 1,22 % 

5E Suedia Jocuri cu Jocul Kantar Sifo 1045 31/05/22 26/06/22 3755024 2,23 % 

TOTAL UE-27 26395 30/05/22 28/06/22 392555731 100,00 %

* Trebuie remarcat faptul că procentul total indicat în acest tabel poate depăși 100 % din cauza rotunjirii 
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Consecințele pandemiei de coronavirus asupra muncii
pe teren

Interviu față în față 

Acolo unde a fost posibil, interviurile s-au desfășurat față
în față în casele oamenilor sau la ușa acestora și în limba
națională  corespunzătoare.  În  toate  țările  și  teritoriile  în
care interviul față în față nu a fost fezabil,  a fost utilizat
CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing). 

Pentru interviurile efectuate față în față, măsurile de igienă
și distanțare fizică au fost respectate în orice moment, în
conformitate cu reglementările guvernamentale, și, ori de
câte ori a fost posibil, interviurile au fost efectuate în afara
locuințelor, la domiciliu, pentru a rămâne în afara și pentru
a menține distanța socială. 

Interviu față în față și online 

În  Belgia,  Cehia,  Danemarca,  Estonia,  Letonia,  Malta,
Țările de Jos, Slovenia, Finlanda și Suedia, interviul față în
față  a  fost  fezabil,  dar  nu  a  fost  posibil  să  se  atingă
numărul-țintă de interviuri față în față în perioada muncii
pe  teren  din  cauza  efectelor  de  lungă  durată  ale
pandemiei de COVID-19, mulți respondenți potențiali încă
reticenți  în  a-și  deschide locuințele  pentru intervievatori,
chiar  dacă  respectă  normele  de  igienă  și  distanțarea
fizică,  cum  ar  fi  purtarea  măștilor  și  utilizarea  gelului
hidroalcoolic.  Prin urmare, pentru a atinge numărul  țintă
de interviuri în cadrul perioadei de lucru pe teren, au fost
efectuate interviuri suplimentare online cu tehnica Interviu
Web asistat de calculator (CAWI). 

Recrutarea pentru interviuri online 

Designul online din fiecare țară a fost diferit în funcție de
ceea ce era fezabil în perioada de lucru pe teren. Acolo
unde  a  fost  posibil,  eșantionul  online  s-a  bazat  pe  un
eșantion probabilistic. Cei recrutați pentru sondajul online
au  fost  recrutați  printr-un  singur  design  mobil  sau  dual
frame Random Digit Dialling (RDD). În acest fel, întreaga
populație proprietară de telefoane din fiecare țară a avut o
șansă non-zero de a fi eșantionată. Alegerea utilizării unui
singur  cadru mobil  sau  a  unui  cadru  dual  (mobil  și  fix)
depindea  de  infrastructura  de  telefonie  fixă  a  țărilor.  În
cazul în care infrastructura fixă este suficient de avansată
pentru a sprijini o minoritate semnificativă de gospodării
rezidențiale cu telefoane fixe, se utilizează un design cu
două cadre. Amestecul de eșantioane mobile și fixe este
conceput  pentru  a  maximiza  reprezentarea  eșantionului
de răspuns. Eșantionul RDD pentru eșantioanele mobile și
fixe este extras din planul de numerotare telefonică al țării.
Structura  eșantionului  fix  este  stratificată  pe  regiuni
NUTS3 pe baza prefixului acestora, iar telefonul mobil de
către  un  operator  înainte  ca  un  eșantion  aleatoriu
sistematic  de  numere  să  fie  generat  proporțional  ca
mărime  cu  numărul  total  generatibil  din  fiecare  strat.
Respondenții  au fost recrutați  utilizând acest eșantion în
Belgia, Cehia, Letonia, Lituania, Malta și Slovenia. 

În  Finlanda,  Danemarca  și  Suedia,  nu  au  fost  utilizate
eșantioane de RDD; în  schimb,  eșantionul  de telefon a
fost extras din directorul telefonic al țării. În aceste trei țări,
directoarele telefonice oferă o acoperire cuprinzătoare a

populației care deține telefonul, stocând atât numerele de
telefon fix, cât și numerele de telefon mobil pentru fiecare
persoană în parte. 

În Țările de Jos, au fost utilizate două moduri de sondaj
pentru a colecta răspunsuri, față în față și online. Pentru
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ȚĂRI
N AL 
INTERVIURIL
OR CAPI

N DIN 
INTERVIURIL
E CAWI

TOTAL N 
INTERVIURI

SĂ 
FIE

Belgia 689 315 1004

ROMÂ
NĂ

Bulgaria 1027 1027

CZ Cehia 600 402 1002

ROMÂ
NĂ

Danemarca 505 499 1004

DE Germania 1520 1520

ROMÂ
NĂ

Estonia 865 136 1001

ROMÂ
NĂ

Irlanda 1022 1022

ROMÂ
NĂ

Grecia 1015 1015

ROMÂ
NĂ

Spania 1005 1005

ROMÂ
NĂ

Franța 1001 1001

ROMÂ
NĂ

Croația 1001 1001

ROMÂ
NĂ

Italia 1028 1028

ROMÂ
NĂ

Rep. din Cipru 504 504

ROMÂ
NĂ

Letonia 412 588 1000

LT Lituania 1000 1000

ROMÂ
NĂ

Luxemburg 505 505

ROMÂ
NĂ

Ungaria 1031 1031

MT Malta 308 195 503

ROMÂ
NĂ

Țările de Jos 639 400 1039

ÎN Austria 1011 1011

ROMÂ
NĂ

Polonia 1014 1014

PT Portugalia 1000 1000

ROMÂ
NĂ

România 1056 1058

ROMÂ
NĂ

Slovenia 601 408 1009

ROMÂ
NĂ

Slovacia 1004 1004

ROMÂ
NĂ

Finlanda 503 541 1044

SE Suedia 433 612 1045

TOTAL UE-27 22299 4096 26395

CAPI = Interviu personal asistat de calculator

CAWI = Interviu web asistat de calculator
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modul online, respondenții au fost recrutați inițial pentru a
participa printr-un mod de recrutare offline printr-un model
de  eșantionare  RDD  bazat  pe  probabilitatea  de
suprapunere.  În  acest  fel,  întreaga populație  proprietară
de telefoane din Țările de Jos a avut o șansă non-zero de
a fi eșantionată. Amestecul de eșantioane mobile și fixe
este  conceput  pentru  a  maximiza  reprezentarea
eșantionului  de  răspuns.  Eșantionul  RDD  pentru
eșantioanele  mobile  și  fixe  este  extras  din  planul  de
numerotare  telefonică  al  țării.  Structura  eșantionului  fix
este  stratificată  pe  regiuni  NUTS3  pe  baza  prefixului
acestora, iar telefonul mobil de către un operator înainte
ca  un  eșantion  aleatoriu  sistematic  de  numere  să  fie

generat  proporțional  ca  mărime  cu  numărul  total
generatibil din fiecare strat. 

Ratelede răspuns 

Pentru  fiecare  țară,  se  efectuează  o  comparație  între
eșantionul de răspuns și univers (adică populația totală din
țară).  Greutățile  sunt  folosite  pentru  a  potrivi  eșantionul
care răspunde la univers în funcție de sex în funcție de
vârstă, regiune și gradul de urbanizare. Pentru estimările
europene (și anume, media UE), se efectuează o ajustare
a ponderilor fiecărei țări, ponderându-le în sus sau în jos
pentru a reflecta populația de 15+ ca procent din populația
UE 15+. 

Ratele de răspuns se calculează împărțind numărul total
de interviuri complete la numărul tuturor adreselor vizitate,
cu excepția celor care nu sunt eligibile, dar includ cele în
care eligibilitatea nu este cunoscută. Pentru valul 97.4 din
sondajul  EUROBAROMETER,  ratele  de  răspuns  pentru
țările UE-27, calculate de Kantar, sunt afișate în tabelul din
dreapta. 

Marjele de eroare 

Cititorilor li  se reamintește că rezultatele sondajului  sunt
estimări, a căror acuratețe, totul fiind egal, se bazează pe
dimensiunea  eșantionului  și  pe  procentul  observat.  Cu
mostre de aproximativ 1.000 de interviuri, procentele reale
variază în limitele de încredere următoare. Acest lucru se
reflectă în tabelul cu marjele statistice de mai jos. 
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ȚĂRI
CAPI Ratele de 
răspuns

Ratele de răspuns
CAWI

SĂ FIE Belgia 59,00 % 16,40 %

ROMÂNĂ Bulgaria 45,20 %

CZ Română 44,80 % 34,30 %

ROMÂNĂ Danemarca 46,30 % 16,10 %

DE Germania 22,60 %

ROMÂNĂ Estonia 40,00 % 17,10 %

ROMÂNĂ Irlanda 49,80 %

ROMÂNĂ Grecia 29,20 %

ROMÂNĂ Spania 34,10 %

ROMÂNĂ Franța 32,30 %

ROMÂNĂ Croația 44,10 %

ROMÂNĂ Italia 24,40 %

ROMÂNĂ Rep. din Cipru 50,10 %

ROMÂNĂ Letonia 44,40 % 17,90 %

LT Lituania 43,60 %

ROMÂNĂ Luxemburg 24,40 %

ROMÂNĂ Ungaria 64,40 %

MT Malta 73,00 % 24,30 %

ROMÂNĂ Țările de Jos 66,30 % 41,30 %

ÎN Austria, 44,80 %

ROMÂNĂ Polonia 45,30 %

PT Portugalia 39,10 %

ROMÂNĂ România 61,20 %

ROMÂNĂ Slovenia 54,10 % 29,40 %

ROMÂNĂ Slovacia 66,00 %

ROMÂNĂ Finlanda 34,80 % 28,80 %

SE Suedia 65,30 % 23,40 %

CAPI = Interviu personal asistat de calculator

CAWI = Interviu web asistat  de calculator (CAWI Rrs nu
include faza de recrutare)
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Marje statistice datorate procesului de eșantionare

(la nivelul de încredere de 95 %)

diferite dimensiuni ale eșantionului sunt în rânduri diferite rezultate observate sunt în coloane

5,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 % 25,00 % 30,00 % 35,00 % 40,00 % 45,00 % 50,00 %

95,00 % 90,00 % 85,00 % 80,00 % 75,00 % 70,00 % 65,00 % 60,00 % 55,00 % 50,00 %

N = 50 6,0 8,3 9,9 11,1 12,0 12,7 13,2 13,6 13,8 13,9 N = 50

N = 500 1,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,2 4,3 4,4 4,4 N = 500

N=1000 1,4 1,9 2,2 2,5 2,7 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1 N=1000

N=1500 1,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 N=1500

N = 2000 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 N = 2000

N=3000 0,8 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 N=3000

N=4000 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 N=4000

N=5000 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 N=5000

N=6000 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 N=6000

N = 7000 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 N = 7000

N=7500 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 N=7500

N=8000 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 N=8000

N=9000 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 N=9000

N=10000 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 N=10000

N=11000 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 N=11000

N=12000 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 N=12000

N=13000 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 N=13000

N=14000 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 N=14000

N=15000 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 N=15000

5,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 % 25,00 % 30,00 % 35,00 % 40,00 % 45,00 % 50,00 %

95,00 % 90,00 % 85,00 % 80,00 % 75,00 % 70,00 % 65,00 % 60,00 % 55,00 % 50,00 %
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Addendum la sondajul special 
Eurobarometru 527 „Percepțiile 
echitabile ale tranziției verzi”

Pierre Dieumegard, 20 ianuarie 2023

Sondajele  Eurobarometru reprezintă  o multitudine de informații  privind opinia  publică  a europenilor:  zeci  de  mii  de
respondenți, de toate genurile, vârstele, nivelurile de educație și bogăție și în toate țările. 

Rapoartele acestor investigații suferă de două defecte majore.

1) Acestea nu sunt disponibile în toate limbile oficiale ale UE: foarte des numai în engleză, uneori și în franceză și
germană. Site- ul www.europokune.eu este conceput pentru a pune la dispoziția tuturor cetățenilor UE aceste rapoarte în
propria lor limbă.

2) Ele prezintă rezultatele fie în funcție de țară sau de grup social (sex, vârstă, standard de viață, loc de viață...),
dar fără a face o relație. Prin urmare, nuputem vedea ce factori determină diversitatea opiniilor. Acesta este scopul
prezentului document: legați, pe aceleași grafice, opiniile grupurilor sociale și ale grupurilor naționale, pentru a arăta
proximitatea și divergențele acestor grupuri. Acesta poate fi văzut ca un exemplu, iar concluziile trase din acesta pot fi
similare unui număr mare de alte studii Eurobarometru.

Tema sondajului  Eurobarometru  special  527  este  importantă  pentru  toți  locuitorii  UE.  Tranziția  ecologică  ne  poate
permite, probabil, să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Dacă această tranziție este acceptabilă pentru toți, trebuie
să fie corectă, adică să nu favorizeze anumite grupuri în detrimentul altor grupuri. 

Pentru ca o tranziție ecologică să aibă succes, pe de o parte, persoanele în cauză trebuie să fie conștiente de riscul
schimbărilor climatice și de responsabilitatea lor pentru acest fenomen. Pe de altă parte, acești oameni trebuie să fie mai
mult sau mai puțin de acord cu măsurile care trebuie luate, deoarece Uniunea Europeană este o structură politică care
ar trebui să fie democratică.

Percepția  schimbărilor  climatice și  responsabilitatea noastră
pentru acest fenomen.
Aceasta face obiectul primei întrebări a anchetei, întrebarea 1: „ În ce măsură sunteți de acord sau nu de acord cu
afirmațiile:  „Vă  simțiți  personal  responsabilitatea  de  a  încerca  să  reduceți  schimbările  climatice”,  iar  „Schimbările
climatice sunt ceva care vă sperie”.

Pentru a nu aglomera graficele următoare, au fost păstrate doar câteva grupuri sociale: sexul, vârsta, nivelul veniturilor
(prima chintilă este alcătuită din cei mai săraci oameni, a cincea chintilă este alcătuită din cei mai bogați oameni) și
educație.

După cum se menționează în raport,  majoritatea cetățenilor  UE sunt conștienți  de problema schimbărilor  climatice:
aproximativ trei sferturi sunt îngrijorați și simt o responsabilitate personală pentru această problemă.
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Raportul  nu prezintă un grafic pentru studiul  sociodemografic,  iar cititorii  trebuie să se uite la valorile numerice ale
tabelelor pentru a vedea diferențele dintre grupurile sociale. Graficul de mai jos face posibilă vizualizarea mai clară a
acestor opinii. 

Femeile  sunt  mai  preocupate de  schimbările  climatice decât  bărbații.  De asemenea,  arată că  persoanele cu studii
superioare și cu venituri mari simt o responsabilitate personală, spre deosebire de cei cu educație scăzută și venituri
mici. Fiecare va putea interpreta acest lucru în funcție de convingerile sale filosofice și politice.
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Vedem, de asemenea, că există o mică corelație între răspunsurile la cele două întrebări: cei care sunt îngrijorați de
schimbările climatice sunt, de asemenea, cei care simt o anumită responsabilitate.

Este interesant  din punct de vedere intelectual,  dar este puțin  important în practică,  deoarece toate aceste grupuri
sociale au puține diferențe de opinie: ei au în continuare în jur de 70 % acord. Rata de anxietate a femeilor este cu doar
10 % mai mare decât cea a bărbaților, iar absolvenții de învățământ superior se simt mai responsabili decât cei care nu
sunt absolvenți.

Diferențele mari sunt între populațiile diferitelor țări atunci când sunt puse pe același grafic.

Diferențele dintre grupurile naționale sunt mult mai mari. Portughezii și maltezii sunt vizați în proporție de 90 %, întimp ce
doar40 % dintre estoni sunt vizați: e mai mult decât dublu. Maltezii și luxemburghezii se simt responsabili în proporție de
90 %, în timp ce doar jumătate dintre cehi, estonieni sau bulgari sunt responsabili.

Prin  urmare,  se poate  observa  că diferențele  dintre  grupurile  sociale  sunt  mici  în  comparație  cu diferențele  dintre
grupurile etnice.

Ce decizii ar trebui luate pentru o tranziție ecologică eficientă?
Spre sfârșitul raportului, vedem răspunsurile la QA16 „QA16”. În ce măsură sunteți pentru sau împotriva următoarelor
politici din [ȚARA NOASTRĂ] pentru a limita schimbările climatice într-un mod care să fie incluziv și echitabil și să nu
lase pe nimeni în urmă? NU-I AȘA?
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16.1 Creșterea investițiilor [ȚĂRII NOASTRE] în infrastructura de transport public (de exemplu, trenuri, autobuze);

16.2 Impozitarea produselor și serviciilor care contribuie cel mai mult la schimbările climatice și redistribuirea veniturilor
către gospodăriile cele mai sărace și mai vulnerabile;

16.3 Alocarea unei cote de energie fiecărui cetățean pentru a se asigura că toată lumea depune o parte echitabilă a
eforturilor de combatere a schimbărilor climatice;

16.4 Subvenția persoanelor pentru a contribui la eficientizarea energetică a locuințelor lor, în special a persoanelor mai
sărace și a gospodăriilor cele mai vulnerabile (izolație, încălzire și răcire curată, unități de producție a energiei etc.);

16.5 Încurajarea întreprinderilor private, prin intermediul unor norme și stimulente, să (1) își reducă emisiile mai rapid, (2)
să treacă la metode de producție mai eficiente din punct de vedere energetic, (3) să adopte procese mai circulare și mai
durabile și (4) să își recalifice forța de muncă, după caz.

Propunerea 1 se referă la investițiile colective: răspunsurile sunt în general pozitive, fără diferențe mari între grupuri
(deviația standard între toate grupurile: 3,4). Dacă există bani, toată lumea este de acord să-i cheltuiască pe comunitate.

În mod similar, propunerea 4 a primit mult sprijin: în ceea ce priveștesubvențiile, acordul este destul de general (deviația
standard 3.7).

Propunerea 5 se referă la întreprinderi, nu la persoanele intervievate: și aici există un consens (deviația standard 4,15)

Pe de altă parte, propunerea 2 este cea a unei taxe, pe care contribuabilii vor trebui să o plătească. Acest lucru este mai
dureros, iar opiniile sunt mult mai divergente (deviația standard 5:7).

Iar propunerea nr. 3 este și mai discriminatorie: atribuirea unei cote fiecărui individ este echivalentul biletelor de rație.
Cine va decide pentru mine energia pe care voi avea dreptul să o consum? Nu este surprinzător faptul că opiniile sunt
foarte diferite (deviația standard 8.8).

Pentru aceste ultime două propuneri foarte divergente, vom vedea cum sunt împărțite opiniile grupurilor naționale și ale
grupurilor socio-demografice.

Grupuri socio-demografice

Se poate observa că femeile și tinerii sunt puțin mai favorabili alocării cotelor decât bărbații și bătrânii, că absolvenții sunt
un pic mai favorabili impozitelor decât cei care nu sunt absolvenți, dar acest lucru nu este foarte clar: diferența dintre
grupurile cele mai extreme nu trebuie să depășească 10-15 puncte procentuale.
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Grupuri naționale
Atunci când punctele de vedere ale diferitelor grupuri naționale sunt plasate pe același grafic, decalajul este mult mai
mare. 

Se poate observa că decalajul dintre țări este mult mai mare: Între 35 și 50 de puncte procentuale între grupurile cele
mai extreme. Există, de asemenea, o corelație: țărileîn favoarea impozitării sunt, de asemenea, destul de favorabile
cotelor de energie pe persoană. Țările cu o opinie coercitivă (dreapta sus a graficului) sunt mai degrabă țările din sudul
Europei, în timp ce țările cu o opinie liberală (la stânga jos a graficului) sunt mai degrabă țările din nordul și centrul
Europei. 

Concluzie:  dificultăți  în  organizarea  unei  politici  europene
coerente
Desigur, ar fi de dorit ca aceeași politică energetică să fie urmată în întreaga UE, mai degrabă decât diferite politici
naționale, dar guvernele trebuie să își urmeze opiniile naționale pentru a fi realese.

Deocamdată, nu există o opinie publică europeană: există doar opinia germană, opinia franceză, opinia poloneză etc.
Pentru ca o opinie publică europeană să apară într-o zi, informațiile și opiniile ar trebui să circule mai liber dintr-o țară în
alta. Pentru a putea lua împreună decizii privind viitorul nostru comun, avem nevoie de o dezbatere democratică la
nivelul Uniunii.

Și pentru o astfel de dezbatere, ar fi nevoie de o limbă comună. O astfel de limbă ar trebui să fie ușoară, precisă și
echitabilă, în sensul că nu ar favoriza un grup național sau altul. Cea mai bună limbă comună ar fi esperanto.
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