
Sondaj PENSIONARI



2

Rezultate generale
Din perspectiva dvs., de pensionar, care dintre următoarele afirmații descriu situația din București?

66%

51%

50%

47%

42%

38%

27%

26%

25%

25%

18%

16%

12%

Persoanele vârstnice dispun de facilități la transportul public

Clădirile instituțiilor publice sunt echipate cu lifturi sau rampe astfel încât să nu le 
creeze dificultăți persoanelor vârstnice.

Există facilități specifice nevoilor persoanelor vârstnice în mijloacele de transport 
în comun.

Instituțiile publice sunt poziționate în locuri ușor accesibile persoanelor vârstnice. 

Lumea manifestă un comportament respectuos față de persoanele vârstnice 

Persoanele vârstnice pot ajunge ușor la spital sau la centre medicale dacă au 
nevoie.

Spectacolele sau evenimentele culturale au prețuri pe care persoanele vârstnice să 
și le poată permite.

Persoanele vârstnice pot avea acces ușor la informații de interes despre București? 
(transport public, proiecte, centre pentru seniori, centre medicale
Persoanele vârstnice dispun de facilități specifice nevoilor lor când merg la 

spectacolele sau evenimentele culturale.
Spectacolele sau evenimentele culturale sunt organizate pe teme diverse, de

interes pentru persoanele vârstnice.
Persoanele vârstnice sunt consultate de autoritățile locale privind deciziile din zona 

unde locuiesc
Persoanelor vârstnice li se asigură condițiile de a ocupa un loc de muncă astfel 

încât să poată obține un venit suplimentar pensiei.  
Sunt organizate cursuri diverse  (de cultură generală, de reintegrare pe piața 

muncii, etc.) pentru persoanele vârstnice?

Răspunsuri afirmative
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Rezultate generale

Din perspectiva dvs., de pensionar, care dintre următoarele afirmații descriu situația din București?

30%

26%

21%

14%

12%

9%

7%

5%

... să vă simțiți singur/ă?

... să simțiți că celorlalți nu le pasă de dumneavoastră?

... ca  unele persoane să vi se adreseze pe un ton superior?

... să simțiți că  sunteți o povară pentru ceilalți?

... ca unele persoane să vă adreseze cuvinte urâte, jignitoare?

... ca  alte persoane să vă agreseze fizic?

... ca alte persoane să vă păcălească la bani sau altfel?

... ca alte persoane să vă fure bani sau alte lucruri?



4

Rezultate generale

Acordați o notă de la 1(foarte puțin important) la 10 (foarte grav) pentru cât de gravă considerați că este în cazul dvs. fiecare dintre 
următoarele probleme semnalate de către alți pensionari:

7,17

6,98

6,90

6,73

6,49

5,72

Lipsa unei policlinici/ centru medical la care să aveți acces ușor

Dificultăți în plata medicamentelor

Dificultăți în plata întreținerii/ cheltuielilor curente pentru locuire

Dificultăți în a găsi o persoană care să va ajute la reparații/ 
întreținerea locuinței

Dificultăți în a găsi o persoană care să vă ajute la treburile zilnice

Dificultăți în a socializa/ discuta/ a se întâlni cu persoane de 
aceeași vârstă
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da: 84%

nu: 16%

Ați auzit de centre de zi pentru 
seniori?

da: 7%

nu: 77%

nu am 
auzit de 
ele: 16%

Frecventați centrele de zi pentru seniori?

da: 84%

nu: 16%

Ați auzit de centre de asistență 
permanentă pentru seniori (azil)?



In prezent sunteți implicat/ă… implicat/ă nu, dar doresc să mă 
implic

nu și nu doresc 
acest lucru total

... în activități casnice sau de îngrijire a 
nepoților? 39% 18% 43% 100%

... în activități care să vă aducă un venit 
suplimentar pensiei? 7% 15% 78% 100%

... în activități care presupun muncă 
benevolă din partea dumneavoastră 

(voluntariat)?
4% 15% 81% 100%

... în activități de grup din care să învățați 
ceva nou (cursuri, lecții)? 2% 12% 86% 100%

... în activități care presupun practicarea 
unui hobby / a unei pasiuni pe care o 

aveți?
7% 17% 76% 100%
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8%

15%

9%

11%

9%

10%

81%

76%

81%

... participat la evenimentele culturale sau artistice (spectacole de teatru,
operă, balet)?

... fost la târguri, festivaluri, concerte de muzică în aer liber?

... fost în excursii în afara localității?

da, eveniment organizat de Primaria Municipiului București da, eveniment organizat de altă instituție nu



Sunteți membru/membră? da nu, dar mi-aș dori să 
fiu nu și nici nu vreau total

... într-un club de seniori? 4% 12% 84% 100%

... într-o asociație profesională? 1% 7% 92% 100%

... într-o asociație de proprietari? 16% 3% 81% 100%

... într-o organizație bisericească? 4% 5% 91% 100%

... într-un partid politic? 4% 7% 89% 100%

... într-o fundație sau asociație 
umanitară? 1% 5% 94% 100%

... într-o asociație sportivă? 1% 5% 94% 100%

... într-o organizație de mediu? 1% 6% 93% 100%

... într-un alt tip de organizație decât cele 
menționate? 1% 8% 91% 100%
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Rezultate generale



Ati dori sa va implicati voluntar sau platit în… voluntar plătit
media notelor de 

necesitate (1-foarte puțin, 
10- foarte mult)

Îngrijirea spațiilor verzi și a spațiilor comune 60% 40% 8,02

Supravegherea locurilor de joacă pentru copii 47% 53% 7,86

Administrarea asociațiilor de locatari 51% 49% 7,16

Organizarea vecinilor pentru intervenții asupra exteriorului și interiorului clădirilor 58% 42% 7,14

Organizarea vecinilor pentru îngrijirea și îmbunătățirea spațiilor publice 59% 41% 7,38

Plantarea de copaci / arbuști / gard viu / flori / gazon 63% 37% 7,98

Organizarea de evenimente care să încurajeze socializarea vecinilor 57% 43% 7,26

Ajutor școlar și profesional pentru tinerii din comunitate 57% 43% 7,45

Sfaturi de viață pentru tinerii și adulții din comunitate 53% 47% 7,66

Implicarea în cauze sociale de importanță pentru comunitate  47% 53% 7,58
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