CHESTIONAR – ELABORARE PLAN DE MOBILITATE URBANĂ
Vă informăm că, în perioada august 2017 – octombrie 2017, Primăria Orașului Ștei derulează o campanie de
intervievare a populației în vederea elaborării planului de mobilitate urbană durabilă pentru perioada 2017 2032. Planul de mobilitate urbană este un instrument care vizează identificarea de soluţii de mobilitate în
vederea dezvoltării socio-economice a oraşului, în contextul accesării de fonduri nerambursabile aferente
exerciţiului financiar 2014 - 2020.
Planul de mobilitate urbană reprezintă un instrument de planificare strategică teritorială care asigură o
legătură reciprocă între dezvoltarea spațială a localităților, mobilitatea și transportul persoanelor, bunurilor și
mărfurilor.
În elaborarea planului de mobilitate urbană durabilă, consultarea membrilor comunităţii se realizează prin
intermediul prezentului instrument de analiză şi a şedinţelor de consultare publică. În procesul de elaborare a
documentului strategic sunt implicate următoarele entităţi: Primăria Orașului Ștei, SPES GLOBAL
CONSULTING S.R.L., Politia Rutieră Ştei, Poliţia Locală Ştei, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ,
reprezentanţi ai agenţilor economici, reprezentanţi ai ONG-urilor, membrii ai comunităţii şi alţi factori
interesaţi.
În acord cu informaţiile menţionate, vă solicităm implicarea în identificarea nevoilor şi soluţiilor de mobilitate
urbană prin completarea prezentului chestionar.
Menţionăm că toate informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi tratate confidențial și vor fi utilizate exclusiv
în scopul elaborării planului de mobilitate urbană durabilă. Mai mult, datele vor fi prelucrate şi prezentate
agregat.
Informaţii suplimentare despre procesul de elaborare a planului de mobilitate urbană durabilă pot fi solicitate
la primariaorasuluistei@gmail.com

DATE SOCIO-DEMOGRAFICE
1. Care este genul dumneavoastră?
1.Masculin

2.Feminin

2. Care este vârsta dumneavoastră, în ani împliniţi?
_______________________________
3. Câte persoane locuiesc în gospodăria dumneavoastră (inclusiv dvs.)?
_______________________________
4. La nivelul gospodăriei dumneavoastră, în acest moment aveţi acces la:
Da

Dacă da,
câte:

Nu

Nu
răspund

1. Autoturism personal
2. Autoturism de serviciu/ închiriat
3. Motocicletă sau moped
4. Bicicletă
5. Alte mijloace (de exemplu, căruţă)
6. Vehicule pentru persoane cu deficienţe locomotorii
7. Există la nivelul gospodăriei persoane cu deficienţe
locomotorii
5. În prezent, dumneavoastră sunteţi persoana din cadrul gospodăriei care:
Da

1.
2.
3.
4.

Nu

În mod egal cu
alţi membrii

Nu ştiu

Nu
răspund

Nu este
cazul

Aduce cel mai mare venit
Face cumpărăturile
Însoţeşte/duce copii la şcoală
Conduce autoturismul/e de care
dispune gospodăria
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6. În prezent sunteţi:
1. Agricultor/ lucrător pe cont propriu
2. Angajat
3. Elev/ student
4. Manager/ întreprinzător/ liber
profesionist

5. Pensionar/ casnic
6. Şomer/ fără ocupaţie
7. Alta, care____

7.Care este ultima şcoală absolvită de dumneavoastră?
1. Fără şcoală absolvită
2. Şcoală primară
3. Şcoală gimnazială
4. Ciclul inferior al liceului
5. Şcoală profesională (inclusiv de
ucenici)

6.
7.
8.
9.
10.

Ciclul superior al liceului
Şcoală postliceală
Facultate
Masterat
Doctorat

8. În prezent, în cea mai mare parte a timpului, locuiţi în:
1. Ştei
2. Altă localitate, care ___________
9. Pentru cei care au răspuns „1.Ştei” la întrebarea precedentă, în ce cartier/zonă locuiți?
1. Se menționează cartierul / zona: ____________________
10. Pentru cei care au răspuns „1. Ştei” la întrebarea numărul 8, pe ce stradă locuiţi?
………………………………………………………………………………………………..…............
ASPECTE GENERALE
11. Care consideraţi că sunt cele mai importante 3 probleme ale Oraşului Ştei?
(vă rugăm să marcaţi cu X în coloana corespunzătoare)

Prima
A doua
problemă problemă

A treia
problemă

a) Aglomeraţie şi circulaţie rutieră
b) Calitatea infrastructurii de locuit (aspect sau
termoizolare)
c) Calitatea serviciilor oferite de administraţia publică
d) Curăţenia şi calitatea mediului
e) Infrastructura de transport (străzi, alei, trotuare,
poduri, parcări)
f) Infrastructura de utilităţi (canalizare, alimentare cu
apă, alimentare cu gaz)
g) Nivelul de dezvoltare economică
h) Nu pot fi identificate probleme semnificative
i) Posibilităţile de recreere şi petrecere a timpului liber
j) Siguranţa şi ordinea publică
k) Alta, care:
12. În general, cum apreciaţi traficul rutier din oraşul Ştei?
(vă rugăm să bifaţi o singură variantă de răspuns)

1. Foarte aglomerat
2. Aglomerat
3. În unele momente aglomerat, în alte
momente mai puţin aglomerat

4. Neaglomerat
5. Nu ştiu/ Nu răspund

13. Pentru cei care au optat pentru variantele de răspuns „1. Foarte aglomerat şi 2. Aglomerat” la
întrebarea precedentă, care consideraţi că este motivul principal care determină aglomerarea în
trafic?
_________________________________________________________________________________
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SATISFACŢIA CU TRAFICUL /PROBLEMELE DE TRAFIC/ COSTURI DE TRANSPORT
14. Vă veți achiziționa 1. O bicicletă sau 2. O mașină electrică? În cât timp? ________
15.Care este frecvenţa utilizării următoarelor modalităţi de deplasare:
zilnic
2 – 3 ori pe o dată pe de câteva nu
este
săptămână
săptămână ori pe lună cazul
1. Autovehicul personal
2. Autovehicul de serviciu/
închiriat
3. Autobuz sau alt mijloc de
transport în comun (navetă)
4. Taxi
5. Tren
6. Motocicletă sau moped
7. Bicicletă
8. Mersul pe jos (cu excepţia
plimbărilor)
16. În principal, care este destinaţia pe care o vizaţi atunci când vă deplasaţi cu:
serviciu/ însoţirea
cumpărături altă destinaţie, nu
şcoală/
unui
care:
cazul
facultate copil/copiilor
1. Autovehicul personal
2. Autovehicul de serviciu/
închiriat
3. Autobuz sau alt mijloc de
transport în comun (navetă)
4. Taxi
5. Motocicletă sau moped
6. Bicicletă
7. Mersul pe jos (cu excepţia
plimbărilor)

este

17. Principalele probleme ale traficului în oraşul Ştei sunt:
(vă rugăm să marcaţi cu X în coloana corespunzătoare)

Prima
problemă
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

A doua
problemă

A treia
problemă

Lipsa unor sensuri giratorii care ar putea fluidiza traficul
Lipsa parcărilor
Aglomerarea din zona centrală
Marcarea necorespunzătoare a parcărilor sau parcarea pe
carosabil
Calitatea infrastructurii rutiere
Pe timp de noapte, iluminatul stradal
Lipsa unor legături de transport în comun care permit
traversarea municipiului
Lipsa transportului public
Lipsa pistelor pentru biciclete şi a rastelurilor
Vizibilitatea redusă a semnelor de circulaţie pe timp de noapte
Alta, care:

18. Care considerați a fi zonele cele mai aglomerate din oraşul Ştei din punct de vedere al
circulației rutiere?
………………………………………………………………………………………………………..…..
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19. Pe ce distanță apreciați că trebuie să vă deplasați zilnic (dus-întors)?
1. Sub 500 m
2. 500 – 1000 m
3. 1000 – 3000 m

4. 3000 – 6000 m
5. peste 6000 m

20. În principal, care este strada spre care vă deplasaţi cel mai des, indiferent de natura
activităţii?
………………………………………………………………………………………………………..…..
21. În ce intervale orare ale zilei vă deplasați cel mai frecvent în cursul săptămânii?
1. …………......

2. …………......

3. …………......

22. Care sunt cele mai aglomerate intervale orare în trafic, indiferent de mijlocul de deplasare
pe care îl utilizaţi:
1. …………......

2. …………......

3. …………......

23. Zilnic, datorită aglomeraţiei, unde pierdeți cel mai mult timp în trafic:
Minute
estimate:

Nu ştiu/
Nu pot
estima

Nu este
cazul

1. În autoturismul personal/de serviciu/închiriat
2. Aşteptând mijloacele de transport în comun în staţii
(navetă)
3. În mijloacele de transport în comun (navetă)
4. La trecerile de pietoni
5. Ocolind pietonii sau obstacolele utilizând bicicleta
24. Care este cea mai importantă problemă cu care vă confruntaţi în trafic, indiferent de
mijlocul sau forma de deplasare aleasă?
……………………………………………………………………………………………………
25. Care este costul lunar alocat pentru transport (cu referire la toate mijloacele utilizate),
excluzând excursiile:
1. 0 lei
3. 51-100 lei
5. Peste 250 lei
2. 1-50 lei
4. 101 lei – 250 lei
26. La nivelul oraşului Ştei, consideraţi că traficul rutier este principalul generator de:
În foarte În mare În
mică În foarte Nu este cazul / nu Nu
ştiu/
mare
măsură
măsură
mică
există acest tip de Nu
măsură
măsură
poluare/problemă răspund
1. Poluarea fonică
2. Poluarea aerului cu
gaze cu efect de seră
3.Degradarea mediului
4.Apariţia
unor
probleme de sănătate

4

ALTERNATIVE ŞI SOLUŢII DE TRANSPORT
27. Pe o scară de la 1 la 5, vă rugăm să apreciați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele
afirmaţii?
1. Dezacord total

2. Dezacord

3. Nici acord, nici dezacord

4. Acord

5. Acord total
Răspuns:

1. Dacă am posibilitatea de a alege, prefer să călătoresc cu mațina
2. Dacă aț avea posibilitatea de a alege aț prefera să călătoresc cu bicicleta/mijloace de
transport în comun
3. Am disponibilitatea de a călători pe o distanţă mai mare pentru a evita aglomerările din
traficul de la orele de vârf
4. Aglomerarea traficului din zona centrală a oraşului este cea mai importanţă problemă a
acestui oraş
5. Zgomotul asociat traficului rutier este o problemă semnificativă a oraşului
6. Poluarea aerului asociată traficului rutier este o problemă semnificativă a oraşului
7. Vibraţiile determinate de transportul rutier sunt o problemă semnificativă a oraşului
8. Indiferent de modificările realizate, voi utiliza aceleaşi mijloace de deplasare ca până în acest
moment
9. Traficul greu este principala problemă de trafic a oraşului
10. Frecvenţa asigurată de transportul în comun nu este adecvată nevoilor mele
11. Este foarte dificil să călătoreşti dintr-o parte în alta a oraşului
12. Staţiile destinate transportului în comun sunt suficiente şi permit o aşteptare confortabilă
13. Accesul la informaţiile cu privire la transportul în comun sunt accesibile (rute, frecvenţe,
costuri)
14. Costul asociat transportului în comun (navetă) este în concordanţă cu aşteptările mele
15. Dacă infrastructura rutieră ar fi adecvată, aş utiliza bicicleta mai des
28. NU mă simt în siguranță:
În cartierul:

Pe strada/străzile:

1. Ca pieton
2. Ca biciclist
3. Ca țofer
4. În mijloacele de transport în comun
(navetă)
29. În opinia dumneavoastră, care sunt cele mai adecvate 5 soluţii pentru eficientizarea
deplasărilor din interiorul orașului Ștei?
(vă rugăm să marcaţi cu X în coloana corespunzătoare)

Prima
soluţie

A doua
soluţie

A treia
soluţie

A patra
soluţie

A cincea
soluţie

a) Extinderea transportului comun privat
b) Introducerea transportului comun public (autobuz)
c) Introducerea transportului comun public (maxi
taxi)
d) Amenajarea de piste de biciclete şi rasteluri
e) Amenajarea/modernizarea străzilor urbane
f) Fluidizarea traficului printr-o mai bună gestionare a
intersecţiilor şi segmentelor rutiere care se
aglomerează în orele de vârf
g) Amenajarea aleilor şi trotuarelor pentru facilitarea
mersului pe jos
h) Amenajarea de locuri de parcare/rasteluri în zonele
aglomerate
i) Crearea de locuri de parcare cu plată
j) Crearea unei centuri ocolitoare a oraşului
k) Alta:
VĂ MULŢUMIM PENTRU SPRIJINUL ACORDAT!
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