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Cod op: I_I_I                                                                                                                                                 Chestionar: I_I_I_I_I 
FLASH BAROMETRU URBAN ROMANIA 

Q1. În general vorbind, vă rog să îmi spuneţi cât de mulțumit/ă sunteți de fiecare dintre următoarele aspecte în orașul dvs: 
Cod Aspect Foarte  

mulțumit/ă 
Mai degrabă  
mulțumit/ă 

Mai degrabă  
nemulțumit/ă 

Deloc   
mulțumit/ă 

NS/NR 
(nu cititi) 

1 Transportul în comun (autobuzele, tramvaiele, 
troleibuzele sau metroul) 

1 2 3 4 5 

2 Serviciile de sănătate (personal medical şi 
spitale) 

1 2 3 4 5 

3 Facilităţile sportive precum terenurile sportive 
şi sălile de sport acoperite 

1 2 3 4 5 

4 Facilităţile culturale precum sălile de concerte, 
teatrele, cinematografele, muzeele şi 
bibliotecile 

1 2 3 4 5 

5_1 Starea străzilor din orașul dvs. 1 2 3 4 5 
5_2 Starea clădirilor din orașul dvs.      
6 Spaţiile publice, precum pieţele publice, zonele 

pietonale 
1 2 3 4 5 

7 Spaţiile verzi, precum parcurile şi grădinile 1 2 3 4 5 
8 Disponibilitatea magazinelor de vânzare cu 

amănuntul 
1 2 3 4 5 

9 Şcolile şi facilitaţile educaţionale 1 2 3 4 5 
10 Calitatea aerului 1 2 3 4 5 
11 Nivelul zgomotului 1 2 3 4 5 
12 Curățenia 1 2 3 4 5 
M1 Proiectele de investiți realizate de către 

primărie 
1 2 3 4 5 

M2 Siguranța în spațiile publice 1 2 3 4 5 
M3 Prezența/atragerea investițiilor private 1 2 3 4 5 
M4 Activitatea administrației publice locale in 

domeniul urbanismului (autorizații, Planuri, 
strategii) 

1 2 3 4 5 

 
Q2. Vă rog să-mi spuneţi în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmaţii? 

Cod Aspect Total  
de acord 

Oarecum 
de acord 

Oarecum în 
dezacord 

În total 
dezacord 

NS/NR 
(nu cititi) 

1 Sunt mulţumit/ă să locuiesc în (acest oraș) 1 2 3 4 5 
2 (La mine în oraș) este uşor să găseşti un loc de muncă 1 2 3 4 5 
3 Prezenţa străinilor este benefică pentru (orașul meu) 1 2 3 4 5 
4 Străinii care locuiesc în (orașul meu) sunt bine 

integraţi 
1 2 3 4 5 

5 (În orașul meu) este uşor să găseşti o locuinţă bună la 
un preţ rezonabil 

1 2 3 4 5 

6 Serviciile administrative ale (oraşului) meu ajută în 
mod eficient oamenii 

1 2 3 4 5 

7 Mă simt în siguranţă în (orașul meu) 1 2 3 4 5 
8 Mă simt în siguranţă în cartierul meu 1 2 3 4 5 
9 (Orașul meu) este dedicat luptei împotriva schimbării 

climatice (ex. eficiență energetică, transport ecologic) 
1 2 3 4 5 

10 În general, te poți baza  pe majoritatea oamenilor din 
(orașul în care trăiesc) 

1 2 3 4 5 

11 În general, te poți baza pe majoritatea oamenilor din 
cartierul meu 

1 2 3 4 5 

12 În general, te poți baza pe administraţia publică din 
(orașul meu) 

1 2 3 4 5 
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M5. Dvs. cunoașteți prevederile Planului urbanistic general si al Strategiei de dezvoltare urbană  
1. da  2. Nu   9.NR 

M6. Dacă da,  ați fost implicat în vreun fel la realizarea acestuia? (ați fost consultat, v-ați expus punctul de vedere, a formulat 
propuneri, etc.) 

1. da  2. Nu   9.NR 
M7. Dvs. cunoașteți proiectele de dezvoltare urbană ce vor fi implementate de către primărie 

1. da  2. Nu   9.NR 
Q3. În general, cât de mulțumit/ă sunteți de… ?  

Cod Aspect Foarte  
mulţumit/ă 

Destul de 
mulţumit/ă 

Nu prea 
mulţumit/ă 

Deloc 
mulţumit/ă 

NS/NR  
(nu cititi) 

1 Situaţia locului dumneavoastră de muncă 1 2 3 4 5 
2 Situaţia financiară a gospodăriei dvs. 1 2 3 4 5 
3 Viaţa pe care o duceţi 1 2 3 4 5 
4 Locul în care trăiţi 1 2 3 4 5 

Q4. După părerea dvs., care sunt primele trei problemele pentru orașul dvs? 
1. Siguranța                                                            6. Serviciile sociale                                            99.NS/NR (NU CITIȚI)                                                                  
2. Poluarea aerului                                                7. Educaţia şi instruirea   
3. Zgomotul                                                            8. Șomajul                 
4. Transportul public                                             9. Locuinţele 
5. Serviciile de sănătate                                       10. Infrastructura rutieră 
11. Lipsa spațiilor verzi     12. Infrastructura de legătură/ transport cu localitățile învecinate 
13. Oportunitățile de dezvoltare a afacerilor 14. Aspectul / calitatea arhitecturală a clădirilor 

15. Altele, care?..................................... 
         Cod 1 I_I                                         Cod 2 I_I                                                    Cod 3 I_I 
M8. Care considerați că sunt principalele priorități privind dezvoltarea urbană a orașului dvs.? (maxim 2 mențiuni). (întrebare 
deschisă) 
1................    2................   8. NS   9.NR 

 Pe o scală de la 1 (foarte nemulțumit) la 10 (foarte mulțumit) cât de mulțumit sunteți de 
următoarele aspecte din orașul Dvs.? Apreciere 

NS/NR  
(nu cititi) 

EB76.2 Condiițiile de viață ale persoanelor în vârstă  0 
ADD4 Calitatea locurilor de muncă  0 
ADD5 Codițiile de petrecere a timpului liber pentru tineri  0 
ADD6 Felul în care sunt cheltuiți banii publici  0 
ADD7 Ritmul de dezvoltare a orașului  0 
ADD8 Cuantumul taxelor locale  0 
M9. Relația cu autoritățile locale (timpul de rezolvare a problemelor, transparență și 

profesionalism) 
 0 

Q6. De cât timp locuiţi în oraș ? 
      1. M-am născut aici/ am locuit aici toată viaţa        2. Locuiesc aici de peste 10 ani 
      3. Locuiesc aici de 5 - 10 ani           4. Locuiesc aici de 1 - 5 ani 
      5. Locuiesc aici de mai puţin de 1 an          99.NŞ/NR (NU CITIȚI) 
M10. In următorul an intenționați să vă plecați din localitatea dvs. pentru o perioadă mai mare de 2 ani (indiferent de motiv: 
studii, muncă, definitiv)? 

1. da    2. Nu   9.NR 
M11 dacă da, unde?  
1. în altă localitate din același județ  2 altă localitate din țară  3. In altă țară  0.NC  9.NS/NR 
Q7. Care dintre următoarele descrie cel mai bine componenţa gospodăriei dumneavoastră? 
      1. Gospodărie cu o singură persoană  
      2. Cuplu căsătorit sau care locuieşte împreună, fără copii sau fără copii care locuiesc acasă  
      3. Părinte singur, cu unul sau mai mulţi copii care locuiesc acasă    
      4. Cuplu căsătorit sau concubini, cu unul sau mai mulţi copii care locuiesc acasă  
      5_1 Cuplu căsătorit care locuiește cu cel puțin unul dintre părinți 
      5_2 Alta (vă rugăm să specificați)..................... 
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      99. NŞ/NR (NU CITIȚI) 
Q8. În ultimele douăsprezece luni, ați spune că ați avut dificultăți în a vă plăti facturile la sfârșitul lunii ...? 
     1. În cea mai mare parte a timpului       2. Ocazional  
     3. Aproape niciodată/ Niciodată        4. Refuz (NU CITIȚI) 
Q9. Într-o zi obișnuită, ce mod(uri) de transport utilizați cel mai des? 
     1. Maşină        2. Motocicletă         3. Tren  
     4. Vapor sau barcă      5. Transport public urban (autobuz, metrou, tramvai, feribot etc.)  
     6. Bicicletă                             7. Mersul pe jos  
     8. Altceva (NU CITIŢI)      9. Niciuna (NU CITIŢI)     0. NŞ/NR (NU CITIŢI) 
ADD1 În continuare vă rog să vă gândiți la orașele din România (doar din România) ca fiind aflate toate într-o competiție și 
dumneavoastră sunteți una/ unul dintre membrii  juriului.  Vă rog să alegeți, pentru fiecare dintre următoarele criterii orașul 
românesc ”de nota 10- cel mai bine poziționat”, orașul românesc ”de nota 1- cel mai prost poziționat” (o singură nominalizare). 
De asemenea vă rog să dați o notă (de la 1 la 10), pe criteriul respectiv, orașului în care locuiți. 

 Oraș de  
”nota 10” 

Oraș de 
”nota 1” 

Nota pentru  
orașul meu 

1. Condițiile de viață ale oamenilor care locuiesc în el (acces la servicii, mod de 
petrecere a timpului liber, utilități) 

   

2. Calitatea mediului, implicarea autorităților în grija față de mediu și lupta 
împotriva poluării 

   

3. Dezvoltarea transportului, conectare bună cu alte orașe din țară și străinătate, 
acces ușor și de calitate cu diverse mijloace de transport persoane și marfă 

   

4. Mediu de afaceri prosper, cu investiții, în tehnologii de ultimă oră, în inovare    
5. Bună administrare, cu respect pentru opiniile cetățenilor și atenție față de 
nevoile lor 

   

ADD2 Care dintre cele cinci aspecte discutate anterior credeți că va fi cea mai importantă, din punctul dvs. de vedere, în viitorul să 
spunem de peste 10 ani?  

I___I     8.NS   9.NR 
ADD 3 Care este, în concluzie, cel mai atractiv oraș din România, din punctul dvs. de vedere? (o singură nominalizare) 
………………………….. 
DATE SOCIO –DEMOGRAFICE 
SD1. (filtru) Orașul în care locuiți acum? ………………………………………… (operator notează orașul) 
SD2. (filtru) Genul respondentului   1. Masculin 2. Feminin     
SD3. (filtru) Vârsta dvs. în ani împliniți?.......................  
SD4.  Care este etnia dvs.?  
1. Română  2. Maghiară  3. Roma  4. Alta [Care] ……………. 
SD5: Care este ultima școală pe care ați absolvit-o? 
1. Scoală primară    2. Gimnaziu  (8 clase)  3. 10 clase/profesională  
4. Liceu (12 clase)   5. Postliceal   6. Studii universitare/ Postuniversitare 
SD6: Care este ocupația Dvs. în prezent? 
1. Angajat în sistemul bugetar   2. Angajat în sistemul privat 
3. Patron      4. Șomer 
5. Student, elev peste 18 ani   6. Lucrător pe cont propriu 
7. Inactiv      8. Pensionar 
SD7: Cam care a fost, în anul anterior (2019), venitul dvs. lunar (al dvs. ca persoană)…………………………………………….lei 
SD8: Dvs. aveți copii minori în întreținere?   1. DA  2. NU 
SD 9. Câte persoane peste 15 ani locuiesc în gospodărie ?(persoane care locuiesc în aceeași locuință) ……. 
 
 


