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Eșantion

8%

24%

23%

29%

25%

20%

părinți cu copii sub 1 an

părinți cu copii 1-3 ani

părinți cu copii 4-6 ani

părinți cu copii 7-10 ani

părinți cu copii 11-14 ani

părinți cu copii 15-18 ani

1,3 copii/ gospodărie

Eșantion ponderat conform INS- în funcție de 
numărul copiilor pentru fiecare vârstă la 1 iulie 2017

6,53%

18,74% 17,52%

23,10%

18,59%
15,52%

6,19%

18,28% 17,62%
22,02%

19,40%
16,49%

0 ani 1-3 ani 4-6 ani 7-10 ani 11-14 ani 15-18 ani

Structura eșantionului comparație INS 2017 nr 
copii/categorii de vârstă

INS esantion

20%

71%

94%

96%

96%

91%

ponderea copiilor sub 1 an înscriși la cresă

ponderea copiilor 1-3 ani înscriși la creșă

ponderea copiilor 4-6 ani înscriși la grădiniță

ponderea copiilor 7-10 ani înscriși la școală

ponderea copiilor 11-14 ani înscriși la școală

ponderea copiilor 15-18 ani înscriși la școală
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Rezultate generale
Cine se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor în viața de zi cu zi?

96%

88%

35%

6%

5%

4%

Părintele respodent

Soțul / soția (partenerul / partenera)

Bunicii copilului

Alte rude

After school

Bone / Dădace

Răspunsuri multiple da: 70%

nu, în alt oraș 
din țară: 13%

nu, în 
străinătat

e: 17%

V-ați dori ca în viitor, copilul sau copiii dvs. sa locuiască tot în 
București?



Cât de ușor, sau cât de greu vă este să găsiți în apropierea 
locuinței dumneavoastră

foarte ușor ușor nici/nici greu foarte greu

... o creșă potrivită pentru copilul/copiii dvs.?
20% 32% 32% 12% 4%

... o grădiniță potrivită pentru copilul/copiii dvs.? 25% 34% 25% 12% 3%

... o școală potrivită pentru copilul/copiii dvs.? 25% 39% 22% 11% 2%

... un medic potrivit pentru copilul/copiii dvs. în sistemul public 
de sănătate? 25% 43% 19% 10% 3%

... o comunitate de părinți cu care să vă întâlniți și să discutați 
lucruri de interes? 16% 32% 31% 13% 7%

... o ofertă potrivită de activități extra-școlare pentru copilul/copiii 
dvs.?

16% 31% 29% 16% 9%

... locuri unde să vă petreceți timpul liber alături de copilul/copiii 
dvs.? 22% 43% 25% 7% 2%

... cafenele / restaurante unde să puteți merge alături de 
copilul/copiii dvs.? 22% 36% 30% 9% 3%
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Rezultate generale
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Rezultate generale
Unde este cazul, vi se întâmplă des să …?

43%

39%

37%

31%

28%

25%

18%

... întâmpinați dificultăți în transportul cu căruciorul 
copilului/copiilor în spațiul public?

... nu găsiți locuri de parcare atunci când v-ați condus 
copilul/copiii, cu mașina, la grădiniță/școală/centre …

... nu găsiți locuri unde ați putea schimba scutecele 
copilului/copiilor când ați ieșit în oraș?

... întâmpinați dificultăți în transportul copilului/copiilor în 
mijloacele de transport public?

... nu găsiți un loc adecvat unde să vă așteptați copilul/copiii, de 
la grădiniță/școală/centre educaționale?

...  nu aveți cu cine să vă lăsați copilul/copiii acasă atunci când 
apar alte obligații?

... simțiți că grădinița/școala unde învață copilul/copiii dvs. nu 
este un loc sigur pentru el/ei?
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Rezultate generale
Acordați o notă de la 1 la 10 Bucureștiului în ceea ce privește fiecare dintre următoarele aspecte, unde 1 înseamnă „foarte slab”, iar 10 „foarte bun”

4,88

5,28

5,56

5,60

5,86

6,13

6,19

6,27

Servicii de meditații / cursuri gratuite pentru copii

Centre de consiliere și informare pentru părinți

Ofertă de locuri de muncă cu program flexibil

Servicii de asistență socială care să ajute părinții fără posibilități 
financiare

Asociații sau fundații care să apere drepturile copiilor și părinților

Poliție locală bine pregătită pentru paza copiilor

Climat social pozitiv (să știți că ceilalți oameni ar interveni dacă 
copilul/copiii dvs. ar păți ceva)

Transport public adaptat nevoilor părinților cu copii mici
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Rezultate generale
Acordați o notă de la 1 la 10 Bucureștiului în ceea ce privește fiecare dintre următoarele aspecte, unde 1 înseamnă „foarte slab”, iar 10 „foarte bun”

6,41

6,47

6,48

6,51

6,98

7,19

7,46

Cafenele / restaurante adaptate nevoilor părinților cu copii mici

Infrastructură stradală potrivită nevoilor părinților cu copii mici

Parcuri și locuri de joacă unde să-mi las copilul/copiii 
singur/singuri, fără teama că s-ar putea întâmpla ceva rău

Servicii specializate de intervenție în caz de urgență

Instituții educaționale unde copiilor să le placă să învețe

Servicii medicale, de calitate, pentru copii

Muzee, expoziții, evenimente culturale, unde părinții să poată 
merge cu copiii
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Rezultate generale

mai ușoara decât 
acum: 13%

la fel ca 
acum: 39%

mai grea 
decât 

acum: 48%

După părerea dvs., în București, peste 10 ani, viața unui părinte va fi, în general
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