
Agenda 

publică
Semnificația sărbătorii de 1 

Decembrie. Vizita Premierului 

Chinei în România. 



METODOLOGIE

Volumul 

eșantionului:
1.132 indivizi de 18 ani și peste

Tipul eșantionului: Multi-stratificat, probabilist, reprezentativ la nivel național

Metoda: CATI (Computer Assisted  Telephone Interviewing)

Perioadă de 

desfășurare:
29 noiembrie 2013

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată de ± 3,0%



Ziua naţională a României constituie o sărbătoare importantă pentru familia 

dumneavoastră?

Da, importantă
87%

Nu este 
importantă

13%



Care dintre următoarele date ar fi mai potrivită pentru ziua naţională a 

României?

11%

6%

77%

3%

3%

24 ianuarie

23 august

1 decembrie

Nu ştiu

Nu răspund



Dumneavoastră cum obişnuiţi să sărbătoriţi ziua de 1 Decembrie?

9%

38%

15%

68%

30%

 Excursie într-un loc cu semnificaţie
istorică, simbolică (Alba Iulia, Blaj etc.)

Ies la evenimentele care se organizează
în localitate (artificii, parade militare

etc.)

Plec din oraş în scop de recreere

Sărbătoresc cu familia, prietenii (vizite)

Arborez steagul României

Răspuns multiplu



Unii spun că nu s-au născut în locul potrivit, cu referire la România. 

Dumneavoastră ce credeţi, au sau nu au dreptate?

Au dreptate
16%

Nu au dreptate
74%

Nu ştiu 8%Nu răspund 2%



Ce părere aveţi, patriotismul este o valoare actuală sau nu?

Este o valoare 
actuală 58%

Nu este o 
valoare actuală

35%

Nu ştiu 5%Nu răspund 1%



Dumneavoastră vă consideraţi patriot sau nu?

Sunt patriot
85%

Nu sunt patriot
11%

Nu ştiu 3%Nu răspund 1%



Dumneavoastră personal sunteţi de acord cu unirea Republicii Moldova cu 

România?

Sunt de acord
76%

Nu sunt de 
acord 18%

Nu ştiu 6%



După părerea dumneavoastră, cei mai mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova 

sunt de acord cu unirea cu România sau nu?

Cei mai mulţi 
sunt de acord

49%

Cei mai mulţi 
nu sunt de 
acord 29%

Nu ştiu 21%Nu răspund 1%



Dar cei mai mulţi dintre cetăţenii României, credeţi că sunt sau nu de acord 

cu unirea cu Republica Moldova?

Cei mai mulţi 
sunt de acord

62% Cei mai mulţi 
nu sunt de 
acord 22%

Nu ştiu 16%
Nu răspund 1%



Traian Băsescu a declarat la TVR 1 că următorul proiect politic pentru România, după 

NATO şi Uniunea Europeană, este unirea cu Republica Moldova. Aţi auzit această 

declaraţie?

Da 64%

Nu 35%

Nu răspund 1%



Ce părere aveţi despre această declaraţie a lui Traian Băsescu?

17%

46%

12%

8%

10%

6%

Foarte bună

Bună

Proastă

Foarte proastă

Nu ştiu

Nu răspund



Traian Băsescu a mai spus: Eu cred că acum e oportun să o spunem, avem acest obiectiv, dacă

vor vrea moldovenii, am spus-o la Chișinau. Sunt convins că dacă la Chișinău va exista un 

interes unionist, România va spune da

71%

21%

7%

1%

Sunt de acord

Nu sunt de acord

Nu ştiu

Nu răspund



Dumneavoastră personal sunteţi de acord cu decizia României de a promova 

investiţii majore finanţate de China?

73%

17%

9%

1%

Sunt de acord

Nu sunt de acord

Nu ştiu

Nu răspund



Aţi auzit de vizita recentă a premierului chinez în România?

Da 92%

Nu 8%



Premierul chinez a discutat despre proiecte de investiţii chineze în valoare de 10 

miliarde de dolari, dintre care 8,5 miliarde de dolari ar fi destinate României. Aţi auzit

acest lucru?

Da 79%

Nu 21%



Credeţi că aceste proiecte de investiţii se vor realiza?

19%

52%

17%

11%

1%

Da, în totalitate

Da, parţial

Nu

Nu ştiu

Nu răspund



Credeţi că ţările membre UE s-ar opune acestor proiecte de investiţii 

susţinute de China în România?

12%

34%

21%

20%

12%

1%

Cu siguranţă da

Probabil da

Probabil nu

Cu siguranţă nu

Nu ştiu

Nu răspund



Ce ar trebui să facă România dacă UE s-ar opune, să mai propună proiecte 

pentru finanţare din partea investitorilor chinezi sau nu?

63%

19%

17%

2%

Să propună proiecte

Să nu propună proiecte

Nu ştiu

Nu răspund


