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Eșantionare de tip teoretic cu ponderi relativ egale între navetiștii
care vin în București și județul Ilfov. Studiul nu este unul de trafic. El
nu estimează volumele de navetiști, ci este menit să identifice opinii
și așteptări ale acestora în raport cu problematica de interes.
Culegerea datelor s-a realizat în perioada mai-iunie ”face to face” în
încercându-se acoperirea unei game cât mai largi de situații:
persoane care fac naveta cu mijloace de transport în comun, cu
mașina personală sau cu mijloace puse la dispoziție de terți (firme,
administrații locale). Persoane care locuiesc în Ilfov sau în județele
limitrofe.
Au fost realizate în total 403 de chestionare complete, ceea ce
corespunde unei marje de eroare statistică de +/-5%, pentru un
interval de încredere de 95%.
Datele prezentate în această fază de prelucrarea valorifica baza de
date neponderată.

14%

Structura eșantionului

6%

19%

1%

10%

50%



Eșantion
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masculin: 
33%

feminin: 
67%

17%

29% 29%

19%

5%

18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani

Media de vârstă 40,4 ani.

Structura pe gen arată o pondere
semnificativ mai ridicată a femeilor
care fac naveta, în special cu
autobuzul.

scoala primara: 
1%

gimnaziu: 7%

profesional/10 
clase: 31%

liceu: 39%

postliceal: 
6%

universitar: 12%

postuniversitar: 
4%

În medie 3,4 membri/ gospodărie
41% au copii sub 18 ani în gospodărie
15% au copii sub 6 ani în gospodărie
59% locuiesc în mediul urban

82%

1%

2%

4%

8%

1%

salariat

patron

pensionar

angajat pe cont propriu

elev/student

99  NR

Activitatea
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Eșantion

Lucrați pentru….

Persoană 
fizică

Firma 1-9 
angajați

Firma 
10-49 

angajați

Firma 
50-249 
angajați

Firma 
peste 250 
angajați

6%

13%

36%

23%

22%

8%

6%

22%

13%

14%

26%

10%

2%

administratie publica

industrie prelucratoare

comert

transport si depozitare

servicii publice

alte servicii

constructii

alt sector

Domeniul

3%

3%

13%

10%

50%

21%

manager general, director sau persoana care
ocupa o functie de conducere inalta

personal care ocupa o functie de conducere
de nivel mediu

personal cu studii superioare fara functie de
conducere

personal cu studii medii fara functie de
conducere

muncitor calificat

muncitor necalificat

Ocupație

Majoritatea navetiștilor lucrează în cadrul unor
companii mici sau foarte mici, ca număr de salariați.
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3193

3418

3890

Media veniturilor/ gospodărie a navetiștilor din Ilfov (lei)4183

3735 

Județele din proximitate, cu excepția Ilfovului oferă Bucureștiului 
forță de muncă de nivel mediu sau inferior.

75%

60%

62%

56%

49%

39%

25%

40%

38%

44%

51%

61%

manager general, director sau persoana care
ocupa o functie de conducere inalta

personal care ocupa o functie de conducere
de nivel mediu

personal cu studii superioare fara functie de
conducere

personal cu studii medii fara functie de
conducere

muncitor calificat

muncitor necalificat

Ilfov alte județe

Media veniturilor/ gospodărie la nivel 
de eșantion:3837 lei

Media veniturilor/ gospodărie a navetiștilor din 
Dâmbovița (lei)

Media veniturilor/ gospodărie a navetiștilor 
din Teleorman (lei)

2875

Media veniturilor/ gospodărie a navetiștilor 
din Giurgiu (lei)

Media veniturilor/ gospodărie a 
navetiștilor din Călărași (lei)

Media veniturilor/ 
gospodărie a navetiștilor 
din Ialomița (lei)
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53%

28%

8%

10%

1%

0-25 km

25-50 km

50-75 km

75-100 km

peste 100 km

19%

46%

30%

4%

mai putin de o ora intre 1 si 2 ore intre 2 si 3 ore mai mult de 3 ore

Cât timp petreceți pe drum?

De la ce distanță veniți

90%

9%

1%

locul de munca

educatie

vizitarea familiei

Care este motivul pentru care faceți naveta?
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Care este mijlocul de transport folosit de Dvs. pentru a ajunge în București?

65%

27%

1%
7%

autoturism

tren

microbuz

autobuz

Autobuz Microbuz Tren Autoturism total

Călărași 54% 41% - 5% 100%

Dâmbovița 65% 17% 9% 9% 100%

Giurgiu 46% 49% - 5% 100%

Ialomița 99% - - 1% 100%

Ilfov 71% 21% - 8% 100%

Teleorman 83% 2% 7% 7% 100%

Total 65% 27% 1% 7% 100%

Între variabilele ”mijloc de transport” și ”județ de proveniență” a fost înregistrat un nivel semnificativ de
contingență. Astfel, deși pentru majoritatea categoriilor de navetiști autobuzul este mijlocul de navetă
principal, navetiștii din Ilfov și Dâmbovița folosesc în mai mare măsură autoturismul, navetiști din Călărași
și Giurgiu utilizează microbuzul într-o măsură semnificativă. Numeric, Teleormanul este județul din care
provin cei mai mulți navetiști cu trenul. Ca pondere, pentru naveta cu trenul Teleormanul și Dâmbovița au
ponderi similare.
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Care este mijlocul de transport folosit de Dvs. pentru a ajunge în București?

65%

27%

1%
7%

autoturism

tren

microbuz

autobuz

Autobuz Microbuz Tren Autoturism

Manager general, director, sau persoană cu 
funcție de conducere înaltă 2% - - 15%

Personal cu funcție de conducere de nivel 
mediu 3% - - 15%

Personal cu studii superioare fără funcție de 
conducere 10% 14% - 37%

Personal cu studii medii fără funcție de 
conducere 11% 10% - 19%

Muncitor calificat 52% 53% 40% 7%

Muncitor necalificat 22% 22% 60% 7%

Total 100% 100% 100% 100%

Între variabilele ”mijloc de transport” și ”statut ocupațional” de proveniență a fost înregistrat un nivel
semnificativ de contingență. Astfel, se observă că utilizarea autobuzului, microbuzului, trenului este frecventă în
cazul categoriilor cu statut ocupațional mediu-inferior, iar utilizarea autoturismului caracterizează categoriile
ocupaționale mediu-superioare. Prin urmare, putem afirma faptul că utilizarea autoturismului face parte dintre
marcatorii de prestigiu social și aparține unui stil de viață pentru o parte din categoriile ocupaționale. Prin
urmare, o contraofertă pentru autoturism trebui să ofere o alternativă de prestigiu.
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Vă este pus la dispoziție vreun mijloc de transport persoane de 
către compania la care lucrați?

da: 5%

nu: 95%

58% 37% 5%

autobuz microbuz autoturism

5% 5% 90%

10-49 
salariați

50-249 
salariați

Peste 250 
salariați

5% dintre navetiști fac naveta cu mijloace de transport puse la dispoziție de compania în care lucrează. În special
companiile mari, cu peste 250 de angajați pun la dispoziție mijloace de navetă, cel mai utilizat astfel de mijloc fiind
autobuzul. Luând în calcul corelațiile anterioare, apreciem că facilitățile de transport oferite de marile companii angajaților
au în vedere autobuze sau microbuze pentru persoane cu calificare medie sau inferioară și autoturismele pentru
persoanele cu calificare superioară, sau poziții manageriale. Apreciem faptul că aceste mari companii sunt actori
importanți în schimbarea stilurilor de viață și oferta de ”purtători de imagine” (marcatori sociali).
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În București utilizați și alte mijloace de transport în comun?

da: 64%

nu: 36%

Două treimi dintre navetiștii externi continuă naveta și în București,
utilizând în special tramvaiul și autobuzul.

Utilizarea prioritară a celor două mijloace de transport este,
considerăm, justificată de combinația optimă de proximitate și
frecvență pe care o oferă. Reamintim faptul că majoritatea
navetiștilor din eșantion lucrează în companii mici, care au un grad
ridicat de dispersie la nivelul orașului București. 1%

2%

26%

34%

37%Tramvai

Autobuz

Maxi taxi
Troleibuz

Metrou

17%

10%

15%

32%

19%

4%

3%

”zero” (transport decontat sau 
asigurat de companie)

mai puțin de 50 lei

51-100 lei

101-200 lei

201-300 lei

301-400 lei

peste 400 lei

Media cheltuielilor individuale, cu naveta, la nivelul eșantionului
este de 155 lei, respectiv aproximativ 8 lei pe zi.

Comparația de medii, între județe arată că cel mai mult cheltuiesc
cu naveta respondenții din Teleorman (219 lei/lună), iar cel mai
puțin cei din Ilfov 114 lei/lună.

Cât cheltuiți Dvs. cu naveta lunar?
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Mai sunt și alți membri ai familiei care fac 
naveta către București?

Naveta împreună cu încă un membru al familiei este un argument pentru 42% dintre cei care fac naveta cu autoturismul către București și mai au pe cineva
în gospodărie care de asemenea face naveta. În medie, o familie cu mai mult de un navetist, cheltuiește lunar 446 lei pentru navetă.

da: 29%nu: 71%

Câți membri ai familiei 
mai fac naveta?

Faceți naveta împreună 
(cu același mijloc de 

transport), sau 
separat?

87%

9%

3%

1%Încă 4

Încă 3

Încă 2

Încă 1

23%

6%Împreună

Separat 23%

4%

1%
1%

Muncă și 
educație

Muncă

Din ce motive 
fac naveta?

Alt motiv
Educație

Cheltuieli al 
familiei pentru 

navetă?

3%

4%

5%

4%

4%

5%

1%

3%

sub 100 lei

101-200

201-300

301-400

401-500

501-1000

peste 1000

NR/NR
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Puncte de plecare utilizate? 

gări: 1%

autogări: 81%

nu folosesc: 
18%

Media aprecierilor de la 1 (foarte prost) la 10 (foarte bine)

OBOR: 6,0

PIATA 
PRESEI: 6,0

RAHOVA: 6,2

BIG BERCENI: 
7,2

MILITARI: 7,4

13 SEPTEMBRIE: 
7,4 FILARET: 8

EROILOR: 8

GARA 
BASARAB: 6,4

IDM BASARAB: 8,5 AUGUSTINA: 8

PIAȚA 
SUDULUI: 7
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58%

20%

12%

11%

8%

2%

Reabilitatea și modernizarea autogărilor

Facilități pentru transportatorii care asigură naveta persoanelor spre 
București (facilități fiscale, spații de garare, facilități pentru construcția 

de noi autogări)

Imbunătățirea calității mijloacelor de transport (curățenie, aer 
condiționat)

Frecvență crescută a mijloacelor de transport

Construcția de parcări auto (terminale inter-modale) la intrările în 
București, a.î. cei care se deplasează cu mașina să lase mașina la intrare 

și să utilizeze metroul sau RATB

Altceva (schimbare orar, cresterea calității căii ferate, extinderea 
metroului)

Care dintre următoarele aspecte considerați că sunt prioritare pentru administrația locală a 
Capitalei în vederea îmbunătățirii condițiilor de naveta spre București?
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9%

Ați fi de acord cu banda unică pentru 
transport în comun?


91%

45%

Ați fi de acord cu instituirea taxe de 
acces auto pentru accesul in București al 

mașinilor înmatriculate în alte județe 
decât B și IF?

43%

Ați fi de acord cu instituirea unei taxe de 
acces auto pentru zona centrală?

35%

Ați fi de acord cu închiderea unor străzi 
din zona centrală și transformarea lor în 

artere pietonale?


65%57%


55%





Informare
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77%

58%

54%

31%

20%

12%

10%

7%

5%

2%

1%

1%

1%

1%

STIRI TV

COMUNICARE DIRECTĂ (familie, prieteni, colegi)

RADIO

FACEBOOK

RETELE DE SOCIALIZARE (generic)

INTERNET (generic)

MEDIA (generic)

ZIARE

SITE DE STIRI

E-MAIL

AFIȘAJ STRADAL

INSTAGRAM

PLIANTE

YOUTUBE

De unde aflați informațiile cu privire la proiectele din București care vă vizează în mod direct?

Trei alegeri. Sumă > 100%



Asocieri perceptive
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Mai degrabă cu o 
persoană adultă 31-60 ani

Mai degrabă cu o persoană 
vârstnică, peste 60 de ani

77% 7%

Mai degrabă cu un tânăr 
19-30 ani

16%

3%

7%

7%

7%

13%

17%

17%

28%

frica

mânie

rușine

iubire

bucurie

dezgust

surpriză

tristețe
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