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autoturismautobuz, troleibuztramvaimetroubicicleta, motocicletamers pe jos Autoturism privat

Ridesharing

Taxi
Când vă deplasați în interiorul Bucureștiului, între locuință și serviciu folosiți în principal...?

Autoturism firmă
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Mobilitate
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21%

27%

4%
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47%

1 singur mijloc

2 mijloace

3 mijloace

4 mijloace sau mai mult

NU folosesc transport în comun

Când vă deplasați la serviciu, câte mijloace 
de transport schimbați? 
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46%

4%
1%

sub 15 min 16-30 min 31-60 min 61-90 min 91- 120 min

38 
min

35 
min

30 
min

Cu aproximație, cam câte minute faceți de obicei până la serviciu?

medie mediană mod
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15%

22%

26%

9% 10% 9%
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0 lei 1-50 lei 51-100 lei 101-150 lei 151-200 lei 201-300 lei 301-500 lei peste 500

Mobilitate

139 lei

80 lei

50 lei

medie mediană mod

foarte lung: 15%

lung: 28%

nici lung, nici 
scurt: 35%

scurt: 16%

foarte 
scurt: 5%

Considerați că 
timpul necesar 
pentru a ajunge la 
serviciu este…

Cât cheltuiți lunar cu transportul spre locul de 
muncă și înapoi?
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Rezultate generale
Dacă drumul până la serviciu vi se pare lung…

nu: 91%

da: 9%

Dvs. luați în considerare  în următorii 2 ani mutarea cu 
locuința, pentru a fi mai aproape de locul de muncă?

Dvs. luați în considerare  în următorii 2 ani mutarea cu 
serviciul, pentru a fi mai aproape de locuință?

nu: 86%
da: 14%

28%

71%

1%

Nu cred că găsesc în zonă un
serviciu la fel de bun precum cel pe

care îl am acum

Nu doresc să schimb actualul loc
de muncă

Alt motiv

52%

18%

11%

7%

6%

6%

Îmi place zona în care locuiesc acum

Cred că zona în care locuiesc este mai bine
cotată decât cea în care muncesc

Nu pot vinde locuința actuală

Nu vreau să mut copiii de la școala din zonă 
la care sunt înscriși

Vânzarea locuinței actuale insuficientă 
pentru similar în zona în care muncesc

Nu cred că serviciul este de lungă durată

De ce nu? De ce nu?
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Rezultate generale
Cât de mulțumit sunteți de…?

(media notelor de la 1- foarte nemulțumit la 10 foarte mulțumit)

8,68

8,50

8,21

8,13

7,87

Colegii pe care îi aveți?

Actualul loc de muncă?

Condițiile de lucru?

Poziția ierarhică pe care o ocupați 
în companiei/firmă?

Salariul dvs.?

44%

30%

19%

1% 6%

15%

46%

22%

6%
11%

0% (deloc
probabil)

1-25% 26-50% 51-75% 76-100% (foarte
probabil)

vă schimbați locul de muncă vă crească salariul

Cât de probabil este ca în următorii 2 ani să

media probabilității de schimbare a locului de muncă17%

media probabilității de creștere a salariului29%
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Rezultate generale
Cât de importantă este pentru dvs… (media notelor de la 1 foarte puțin importată la 10 foarte importantă)

9,32

9,08

9,00

8,96

8,50

8,38

8,36

8,35

8,19

8,09

7,80

7,69

Stabilitatea locului de munca?

Climatul de la locul de muncă (să va simțiți bine la serviciu)?

Salariul potențial bun (nu neapărat cel actual, ci cel pe l-ați putea obține în viitor 
printr-o promovare, prin creșterea experienței în companie, etc)?

Satisfacția muncii prestate (să vă placă ceea ce faceți) ?

Pachet atractiv de beneficii (abonamentele sau accesul la cluburi de sport sau 
centre de înfrumusețare, achitarea de către firma a unor cursuri personale sau …

Abonamentele și asigurările medicale oferite de companie?

Asigurarea unui suport logistic corespunzător (telefon de serviciu, laptop) ?

Decontarea transportului până la serviciu ?

Asigurarea unei mese la prețuri convenabile?

Asigurarea unui autoturism pentru transportul dvs. ?

Facilitățile oferite de companie pentru grădinița/ școala copiilor?

Facilitățile oferite pentru obținerea unor credite la achiziția de locuințe?
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Rezultate generale
După părerea dvs., ce măsuri urgente trebuie luate de managementul organizației unde lucrați pentru a îmbunătăți motivarea salariaților 

organizației? (alegeri multiple) 

80%

52%

23%

23%

20%

18%

16%

11%

10%

10%

8%

6%

creșterea slariilor;

program flexibil;

cursuri de perfecționare a salariaților;

o organizare mai bună a muncii salariaților;

un sistem mai bun de apreciere a activității depuse

posibilitatea de a lucra de acasă sau din apropierea casei;

amenajarea unui spațiu de lucru mai prietenos, 

dotarea cu tehnologii moderne, de ultimă generație

amenajarea unei parcări destinate angajaților;

reducerea orelor suplimentare / a muncii peste program;

mai multa disciplină la locul de muncă

înființarea unei grădinițe / creșe pentru copiii angajaților;
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