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Notorietatea organizaţiilor internaţionale care oferă fonduri României

În rândul persoanelor întrebate s-a constatat un nivel relativ ridicat de cunoaştere a finanţării acordate României din 
partea Uniunii Europene. Una din patru persoane (23%) au menţionat spontan Uniunea Europeană printre 
organizaţiile internaţionale care acordă fonduri României (rememorare spontană), iar peste două treimi (69%) au 
recunoscut Uniunea Europeană ca organizaţie care acordă fonduri dintr-o listă de organizaţii internaţionale 
(rememorare asistată). Nivelul de cunoaştere al finanţării acordate de către Uniunea Europeană este aproximativ 
acelaşi cu nivelul de cunoaştere al finanţării din partea Băncii Mondiale şi a FMI.

Denumirile Phare şi Sapard sunt destul de bine cunoscute în rândul publicului larg. Opt din zece persoane (78%) au 
auzit de Phare, iar şapte din zece (70%) au declarat că au auzit despre SAPARD (rememorare asistată). Însă în 
afară de aceste denumiri, cele mai multe persoane ştiu foarte puţine lucruri despre aceste programe.  

Atunci când au fost întrebaţi dacă ştiu de unde vin fondurile pentru aceste programe, majoritatea persoanelor au 
declarat că nu ştiu acest lucru. Doar o treime dintre ei (32%) au menţionat Uniunea Europeană.

Nu sunt foarte mulţi cei care par să ştie cine se ocupă de distribuirea fondurilor de la Uniunea Europeană către 
beneficiarii din România. Printre membrii publicului larg, reprezentanţii IMM-urilor, ONG-urilor şi ai autorităţilor locale 
care cunosc mai multe lucruri despre aceste probleme, impresia dominantă este că de administrarea fondurilor 
europene răspunde Guvernul României, inclusiv Ministerul Finanţelor şi Ministerul Integrării Europene.

Aproape jumătate din reprezentaţii publicului larg (47%) şi ai IMM-urilor (45%) nu ştiu cui îi revine sarcina de a 
verifica modul în care sunt utilizate fondurile Uniunii Europene. Majoritatea ONG-urilor consideră că această 
verificare este efectuată chiar de Uniunea Europeană. Nici reprezentanţii autorităţilor locale nu ştiu prea clar cum 
stau lucrurile în acest sens.

Rezultatele cercetării
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Atitudini privind organizaţiile internaţionale cuprinse în studiu

Uniunea Europeană se bucură de o atitudine mai favorabilă în rândul opiniei publice din România decât alte 
organizaţii internaţionale importante. Este interesant de remarcat faptul că, deşi România a fost primită în 
NATO, rata de favorabilitate înregistrată de Uniunea Europeană este mai ridicată decât cea înregistrată de 
NATO. Oricum însă, românii par să cunoască NATO mai bine decât alte organizaţii internaţionale, printre 
care şi Uniunea Europeană.

Avantajele şi corectitudinea utilizării fondurilor de către Uniunea Europeană

Toate grupurile ţintă au menţionat trei avantaje de bază ale utilizării fondurilor din partea Uniunii Europene.

 Procentul persoanelor care sunt total sau 
parţial de acord 

 Publicul 
larg 

IMM-uri ONG-uri Autorităţi 
locale 

 % % % % 

Sprijină procesul de aderare a 
României la Uniunea Europeană 85 91 96 100 

Se acordă sume mari  84 79 79 92 

Rezolvă probleme importante 74 69 81 94 
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Uniunea Europeană este percepută ca fiind mai corectă decât românii implicaţi în distribuirea şi utilizarea 
fondurilor,  după cum se vede din tabelul următor.

 Procentul persoanelor care sunt total sau parţial 
de acord 

 Publicul 
larg 

IMM-uri ONG-uri Autorităţi 
locale 

 % % % % 

Fondurile sunt corect 
distribuite de Uniunea 
Europeană 

70 66 60 94 

Sunt distribuite în mod 
transparent 39 36 53 94 

Sunt distribuite corect de 
români 29 25 23 85 

Sunt utilizate corect de 
români 27 26 36 85 
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Problemele privind aspectele morale legate de alocarea fondurilor nu se referă doar la simpla distribuire a 
fondurilor. Segmente importante ale publicului larg consideră că Uniunea Europeană are anumite interese 
ascunse şi urmăreşte anumite scopuri prin finanţarea pe care o acordă, iar oamenii obişnuiţi nu au acces 
prea uşor la aceste fonduri. Aceste sentimente, împărtăşite într-o oarecare măsură de membrii comunităţii 
de afaceri, se pot deduce din datele cuprinse în următorul tabel.

Aproximativ nouă din zece români bănuiesc că în distribuirea de fonduri către instituţii şi persoane se 
strecoară întotdeauna un anumit nivel de fraudă.

 Procentul persoanelor care sunt total sau parţial 
de acord 

 Publicul 
larg 

IMM-uri ONG-uri Autorităţi 
locale 

 % % % % 

Sunt oferite fără a se 
urmări interese ascunse 56 44 64 87 

Pot fi obţinute de oameni 
ca mine 23 46 77 87 

 

 Bănuiesc că există fraude 

 Publicul 
larg 

IMM-uri ONG-uri Autorităţi 
locale 

 % % % % 

Nici un fel de fraude 5 3 4 8 

Unele fraude 28 23 40 85 

Numeroase fraude 59 73 43 6 
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Această impresie se bazează pe doi factori: (1) prezentarea pe larg a acestor cazuri în presă şi discuţiile 
publice despre corupţie; (2) experienţa personală a românilor privind prezenţa corupţiei în absolut toate 
sectoarele societăţii. Prin urmare, românilor li se pare pur şi simplu de necrezut faptul că un domeniu în 
care se distribuie fonduri nerambursabile poate fi lipsit în totalitate măcar de tentative de a se comite 
fraude.

Instituţiile româneşti care se ocupă de administrarea fondurilor de la Uniunea Europeană se bucură de mult 
mai puţină încredere decât Delegaţia Comisiei Europene. Prin urmare,  concluzia logică pare să fie că 
bănuielile privind comiterea unor fraude în distribuirea de fonduri se nasc din cauza neîncrederii în 
instituţiile româneşti implicate, cum ar fi ministerele, Agenţiile SAPARD, primăriile, consiliile judeţene, 
prefecturile şi ADR-urile, mai mult decât în instituţiile europene.
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Cunoaşterea scandalurilor de corupţie

S-a constatat că persoanele întrebate cunosc destul de bine scandalurile de corupţie care au legătură cu 
fondurile alocate  de Uniunea Europeană izbucnite pe parcursul ultimelor 12 luni. Din tabelul de mai jos 
reies două lucruri. În primul rând, că scandalurile care au ajuns să fie cel mai bine cunoscute sunt cele 
legate de baronii locali şi de Hildegard Puwak, fost ministru al Integrării Europene. În al doilea rând, că 
nivelul de cunoaştere al scandalurilor şi al neregulilor comise în alocarea fondurilor este mai ridicat în rândul 
membrilor comunităţii de afaceri, al ONG-urilor şi al autorităţilor locale decât în rândul opiniei publice în 
general.

 Procentul persoanelor care îşi amintesc de 
scandaluri 

 Publicul 
larg 

IMM-uri ONG-uri Autorităţi 
locale 

 % % % % 

Baronii locali 58 91 98 92 

Puwak 46 84 96 100 

Buşteni 33 65 62 60 

Fondurile SAPARD 32 74 83 87 
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Credibilitatea presei

În general, românii sunt de părere că presa este bine informată (79%), obiectivă, nepărtinitoare (69%) şi 
preocupată de adevăr (85%) atunci când relatează despre cazurile de corupţie legate de fondurile 
europene. În mod surprinzător însă, aproape jumătate din cei întrebaţi consideră că presa este implicată 
politic (44%) şi că în spatele relatărilor privind scandalurile de corupţie legate de distribuirea acestor fonduri 
se ascund motivaţii politice. Cei care consideră că presa este angajată politic sunt şi cei care o 
cataloghează ca fiind lipsită de obiectivitate.

Toate grupurile ţintă cuprinse în cercetare sunt de părere că anchetele din presă şi informaţiile furnizate din 
interior de persoane bine informate sunt principalele surse ale relatărilor privind distribuirea incorectă a 
fondurilor de la Uniunea Europeană. Însă aproape jumătate din cei întrebaţi cred că jurnaliştii îşi mai 
folosesc şi propria imaginaţie atunci când scriu articole despre distribuirea incorectă a fondurilor europene.

Cititorii publicaţiilor “Jurnalul Naţional” şi “Evenimentul Zilei” cred într-o măsură puţin mai mare decât alţi 
cititori de presă că lucrurile pe care le citesc în ziar se bazează pe anchetele desfăşurate de jurnalişti sau 
pe informaţiile primite din interior de la persoane bine informate care lucrează în cadrul instituţiilor implicate 
în alocarea fondurilor europene.
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Notorietatea Delegaţiei Comisiei Europene în rândul publicului larg

În mintea românilor nu s-a stabilit o legătură foarte directă şi clară între Uniunea Europeană şi Delegaţia 
Comisiei Europene, care reprezintă Uniunea Europeană în România. Nivelele de rememorare spontană a 
Delegaţiei Comisiei Europene şi a Şefului Delegaţiei se situează sub 10% în rândul publicului larg, şi la un 
nivel la fel de scăzut în rândul managerilor întreprinderilor private. Pe de altă parte, la reprezentanţii ONG-
urilor şi ai autorităţilor locale s-au înregistrat nivele ridicate de rememorare spontană, atât privind Delegaţia 
Comisiei Europene, cât şi a şefului acesteia.

Aproximativ şapte din zece persoane din rândul publicului larg (73%) şi nouă din zece reprezentanţi ai 
grupurilor ţintă au declarat că au auzit de Delegaţia Comisiei Europene şi au recunoscut numele acesteia la 
menţionarea sa de către operator (rememorare asistată). Dată fiind însă diferenţa mare dintre 
recunoaşterea spontană şi rememorarea asistată, s-ar putea ca nivelul de recunoaştere al Delegaţiei 
Comisiei Europene să fie, în realitate, mult mai mic, mai ales în rândul publicului larg.  Persoanele care 
recunosc Delegaţia Comisiei Europene se gândesc probabil în mod generic la Uniunea Europeană, mai 
degrabă decât la Delegaţia Comisiei Europene, ca instituţie concretă.

Într-o perspectivă oarecum simplificată, românii consideră că Delegaţia Comisiei Europene în România are 
trei (3) misiuni de bază de îndeplinit. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos.

 % 

Monitorizare / verificare 35 

Facilitarea integrării în Uniunea Europeană 24 

Sprijin economic şi finanţare 20 
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Mulţi români sunt de părere că o funcţie cheie a Delegaţiei Comisiei Europene o reprezintă controlul, care 
se referă la o gamă largă de domenii, cum ar fi verificarea utilizării corecte a fondurilor, a implementării 
programelor, a modului în care sunt respectate deciziile Uniunii Europene, a lucrurilor care se petrec în 
România şi a modului în care îşi desfăşoară activitatea Guvernul.

Aproximativ opt din zece români cred că Delegaţia Comisiei Europene în România este implicată în 
distribuirea fondurilor venite de la Uniunea Europeană.

Percepţia corectitudinii Delegaţiei Comisiei Europene şi a Guvernului României

Existe foarte puţine îndoieli în rândul publicului larg în ceea ce priveşte corectitudinea comportamentului 
Delegaţiei Comisiei Europene privind distribuirea de fonduri de la Uniunea Europeană. Există însă destul 
de multe îndoieli cu privire la corectitudinea Guvernului României. În tabelul de mai jos sunt indicate 
procentajele şi valorile mediane pentru măsura în care reprezentanţii celor patru grupuri cuprinse în 
cercetare s-au declarat de acord cu cele două afirmaţii din tabel.

 Delegaţia Guvernul 

Consideră că lucrează în mod corect   

Procentaj (%) 75-100 29-85 

Valoare mediană (%) 85 38 

Consideră că acoperă unele acte de corupţie   

Procentaj (%) 0-15 17-62 

Valoare mediană (%) 11 49 
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Convingerea privind comportamentul corect al Delegaţiei înregistrează nivelul cel mai ridicat în rândul 
autorităţilor locale (100%) şi cel mai scăzut în rândul publicului larg (75%)

Aproximativ una din zece persoane (11%) consideră că Delegaţia Comisiei Europene este implicată în 
aranjamente necinstite legate de distribuirea fondurilor. Impresiile lor se bazează pe informaţiile din presă 
(26%) şi pe experienţa proprie privind prezenţa corupţiei în toate sectoarele societăţii româneşti (42%)

Aproximativ patru din zece persoane (43%) suspectează Guvernul de implicarea în unele aranjamente 
necinstite. Aceste bănuieli se bazează din nou pe nivelul ridicat de corupţie general şi pe relatările din 
presă.

În general, membrii publicului larg care şi-au format o părere proastă despre Delegaţia Comisiei Europene 
sunt mai degrabă bărbaţi tineri (între 18-29 ani), cu un nivel ridicat de educaţiei, din mediul urban, în special 
din Bucureşti.

Imaginea publică a Delegaţiei Comisiei Europene

În general, imaginea Delegaţiei Comisiei Europene este foarte favorabilă. Delegaţia este considerată 
credibilă, de încredere şi transparentă. Nu este considerată nici cunoscută, nici necunoscută în România. 
De asemenea, percepţia publicului este că Delegaţia partizează cu Guvernul României, societatea civilă şi 
firmele străine.
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Scandalurile legate de fondurile distribuite au afectat atitudinea publicului faţă de 
Delegaţia Comisiei Europene?

Românii care cunosc scandalurile legate de fondurile acordate din partea Uniunii Europene nu diferă de 
românii care nu cunosc aceste scandaluri în ceea ce priveşte favorabilitatea opiniei lor faţă privind 
Delegaţia Comisiei Europene. De asemenea, procentul românilor care declară că după scandaluri şi-au 
format o părere mai proastă despre Delegaţia Comisiei Europene se situează între 0 şi 15% la toate 
grupurile cuprinse în studiu. În acelaşi timp, procentul persoanelor care declară că opinia lor despre 
Delegaţie a rămas la fel după aceste scandaluri se situează între 84-100% la toate grupurile, cu o valoare 
mediană de 88%. Acest tipar de răspunsuri indică faptul că scandalurile din presă privind neregulile 
constatate în ceea ce priveşte distribuirea fondurilor din partea Uniunii Europene au avut un efect 
nesemnificativ asupra imaginii publice a Delegaţiei Comisiei Europene. 

Scandalurile au afectat însă imaginea deja pătată a instituţiilor guvernamentale din România. Printre cei 
care declară că românii sunt cinstiţi şi transparenţi în distribuirea şi utilizarea fondurilor de la Uniunea 
Europeană se găsesc mai mulţi dintre cei care nu cunosc aceste scandaluri decât dintre cei care le cunosc. 
De asemenea, încrederea faţă de autorităţile române implicate în distribuirea fondurilor are un nivel mai 
scăzut în rândul celor care cunosc scandalurile decât al celor care nu le cunosc.

Mai mult, un procentaj semnificativ dintre persoanele cuprinse în studiu declară că părerea lor despre 
Guvernul României s-a schimbat şi a devenit mai proastă după scandaluri, după cum se poate vedea din 
următorul tabel.
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 Delegaţia Guvernul 

Şi-au format o părere mai proastă despre 
Delegaţie / Guvern după scandaluri 

  

Procentaj (%) 0-15 38-49 

Valoare mediană (%) 9 43 

Părerea nu s-a schimbat după scandaluri   

Procentaj (%) 84-100 49-62 

Valoare mediană (%) 88 53 
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România îndeplineşte criteriile de aderare la Uniunea Europeană?

Publicul român este de părere că aderarea la Uniunea Europeană va depinde în primul rând de eradicarea 
corupţiei (48%), îmbunătăţirea nivelului de trai (34%) şi reducerea şomajului (16%).

Românii sunt conştienţi de faptul că România nu a reuşit să îndeplinească în aceeaşi măsură toate criteriile 
de aderare la Uniunea Europeană. Există două criterii pe care marea majoritate a tuturor grupurilor ţintă le 
consideră îndeplinite. Acestea sunt libertatea presei şi drepturile minorităţilor.

 Procentul persoanelor care declară că România 
îndeplineşte criteriile de aderare la UE 

 Publicul 
larg 

IMM-uri ONG-uri Autorităţi 
locale 

 % % % % 

Libertatea presei 79 83 74 92 

Drepturile minorităţilor 77 91 85 96 
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Un număr puţin mai restrâns de persoane sunt de părere că România a înregistrat rezultate bune în 
îndeplinirea următoarelor criterii.

Un număr mult mai mic de persoane (cu excepţia reprezentanţilor autorităţilor locale) consideră că 
România îndeplineşte criteriile Uniunii Europene prezentate în următorul tabel

 Procentul persoanelor care declară că România 
îndeplineşte criteriile de aderare la UE 

 Publicul 
larg 

IMM-uri ONG-uri Autorităţi 
locale 

 % % % % 

Drepturile omului 67 76 72 96 

Protecţia copilului 65 74 62 90 

Statul de drept 64 54 55 92 

Libera concurenţă 62 60 45 71 

Armonizarea cu legislaţia Uniunii Europene  61 60 62 83 
 

 Procentul persoanelor care declară că România 
îndeplineşte criteriile de aderare la UE 

 Publicul 
larg 

IMM-uri ONG-uri Autorităţi 
locale 

 % % % % 

Administraţia publică 39 34 19 62 

Utilizarea corectă a fondurilor publice 38 33 38 83 

Protecţia mediului 37 31 17 38 

Agricultură competitivă 21 16 11 15 
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Acest studiu a urmărit următoarele obiective fundamentale: (1) de a stabili ce cred românii despre modul în 
care îşi îndeplineşte îndatoririle Delegaţia Comisiei Europene faşă de misiunea sa declarată; (2) de a studia 
dacă românii sunt de părere că în administrarea fondurilor europene se comit fraude; şi (3) de a analiza dacă 
Delegaţia Comisiei Europene este percepută ca fiind responsabilă pentru neregulile comise în legătură cu 
distribuirea fondurilor Uniunii Europene.

(1) Din cercetarea noastră a reieşit că publicul larg, reprezentanţii IMM, ai ONG-urilor şi ai autorităţilor locale 
au o atitudine deosebit de favorabilă faţă de Uniunea Europeană şi Delegaţia Comisiei Europene.
Românii par să cunoască foarte bine două dintre principalele misiuni ale Delegaţiei Comisiei Europene: 
(a) informarea instituţiilor europene de la Bruxelles cu privire la evoluţia situaţiei din România şi (b) 
colaborarea cu Guvernul României în ceea ce priveşte administrarea fondurilor de pre-aderare. Cea de-a 
treia misiune, aceea de a-i informa pe români despre Uniunea Europeană, este mai puţin cunoscută de 
români. 
Mai important însă decât măsura în care este cunoscută misiunea Delegaţiei în România este modul în 
care românii percep Delegaţia ca instituţie publică a Uniunii Europene. În principiu, ei sunt de părere că 
Delegaţia este o instituţie onestă şi demnă de încredere. Încrederea este un factor important. Delegaţia 
Comisiei Europene nu ar putea să funcţioneze în mod adecvat dacă nu s-ar bucura de cel puţin un nivel 
minim de încredere din partea publicului. Din cercetarea noastră reiese că Delegaţia Comisiei Europene 
se bucură de un nivel foarte ridicat de încredere. Aceasta permite Delegaţiei Comisiei Europene să-şi 
afirme mai puternic rolul public în România şi să obţină un sprijin tot mai mare ca urmare a succesului 
acţiunilor întreprinse.

Concluzii
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(2) Românii sunt convinşi că distribuirea de fonduri europene este asociată cu frauda şi corupţia. Impresiile lor 
sunt formate de informaţiile din presă şi de experienţa personală pe care o au în viaţa lor de zi cu zi în 
legătură cu corupţia. Persoanele întrebate cunosc bine  scandalurile de corupţie care s-au produs pe 
parcursul ultimelor 12 luni, iar aceste scandaluri nu au făcut să mărească suspiciunile privind fraudele 
comise. Deoarece corupţia este un fenomen cu care au avut de-a face foarte multe persoane, majoritatea 
covârşitoare a celor întrebaţi sunt de părere că corupţia este prezentată pe scară largă şi în domeniul 
finanţărilor oferite de Uniunea Europeană.

(3) Deşi relatările din presă au fost adesea destul de ambigue în ceea ce priveşte rolul diferiţilor factori în 
folosirea incorectă a fondurilor de la Uniunea Europeană, românii nu bănuiesc Uniunea Europeană sau 
Delegaţia de comiterea unor nereguli. Cercetarea noastră nu a identificat nici un fel de dovezi privind 
faptul că relatările din presă privind fraudele comise în legătură cu bugetul Uniunii Europene ar fi avut 
vreun impact negativ asupra imaginii Delegaţiei. Însă relatările despre fraudele comise au avut un impact 
asupra percepţiei şi încrederii publicului privind instituţiile româneşti implicate în distribuirea fondurilor. 
Majoritatea românilor sunt de părere că în primul rând Guvernul şi instituţiile implicate în distribuirea 
fondurilor sunt responsabile pentru fraudele şi abuzurile comise în legătură cu fondurile Uniunii Europene, 
iar noile scandaluri care ar mai putea apărea în presă ar putea duce la scăderea pe mai departe a 
încrederii opiniei publice în autorităţile publice române.


