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Metodologie

Cercetarea sociologică desfășurată în perioada iunie-iulie 2019 a utilizat ancheta bazată pe
chestionar ca metodă exclusivă de colectare a datelor. La nivelul Bucureștiului s-au realizat
7 sondaje de opinie independente, totalizând un volum 10205 chestionare aplicate. La
culegerea datelor au participat 138 de operatori de teren din 6 județe, inclusiv București.
In cadrul cel 7 sondaje de opinie desfășurate s-au aplicat 12 instrumente de colectare a
datelor, respectiv 12 tipuri de chestionare care vizau problematici specifice la nivel de
grupuri țintă, astfel:

1. La nivelul populației au fost aplicate 4005 chestionare în regim face to face, la domiciliul
respondentului. Eșantionarea utilizată pentru acest sondaj a fost de tip aleatoriu, stadial,
stratificat în funcție de circumscripția de recenzare, gen și vârstă. Astfel au fost culese
chestionare pentru toate categoriile de vârstă și gen din toate cele 100 de zone de
recenzare care acoperă integral suprafața Bucureștiului. Astfel, eșantionul rezultat permite
prin ponderare prezentarea datelor la nivelul Bucureștiului, in general și prezentarea
datelor la nivel de zonă de recenzare. Chestionarul a fost aplicat, în conformitate cu
prevederile legale persoanelor care au declarat că au împlinit cel puțin 18 ani la momentul
culegerii datelor. Structura eșantionului populației corespunde integral structurii INS
pentru București sub aspectul distribuției pe vârste (media la nivelul eșantionului= media la
nivelul populație cu vârste peste 18 ani, respectiv 48 ani), gen (ponderea în
eșantion=ponderea în populație: 45% - masculin/55% -feminin; nr. pers. gospodărie INS=
eșantion =2.4, din care 0,4 minori. Marja de eroare statistică pentru un interval de
încredere de 95% este de +/-1,6%. Prin comparație cu datele INS la nivelul eșantionului a
fost înregistrată media veniturilor pe gospodărie de 7218 lei, în comparație cu datele INS
pentru București-Ilfov care menționează o valoare a veniturilor pe gospodărie de 6635lei
pentru primul semestru al anului 2019. Apreciem că acest nivel al veniturilor corespunde
diferențelor între București și Ilfov. Studiu a avut în vedere colectarea opiniilor
respondenților cu privire la problematica urbană și nu obținerea unor date de tip
recensământ.

În cadrul sondajului la nivelul populației, pentru diferite categorii de grupuri sociale speciale
au fost aplicate instrumente de colectare a datelor dedicate. Metodologia de aplicare a fost
următoarea: persoanele care declarau că aparțin unui grup țintă neproblematic (angajat,
întreprinzător, pensionar, părinte) au fost solicitați să continue seria întrebărilor din
chestionarul pentru populației cu cea din fișele speciale dedicate fiecărui grup țintă. Pentru
grupurile vulnerabile, respondentul a fost întrebat dacă se consideră ca făcând parte dintr-
un grup vulnerabil, iar în cazul unui răspuns afirmativ, dacă dorește să răspundă în
continuare chestionarele dedicate acestui grup. Astfel, la nivelul Bucureștiului au fost
aplicate:
a. 800 chestionare adresate pensionarilor, rezultând un eșantion stratificat cu o marjă de

eroare de +/-3,5%. Nivelul de corespondență în concatenarea bazei de date pentru
pensionari cu cea rezultată în urma sondajului pentru populație este de 100%, respectiv
toți pensionarii intervievați au fost selectați din eșantionul pentru populație;

b. 800 chestionare adresate părinților, rezultând un eșantion stratificat cu o marjă de
eroare de +/-3,5%. Nivelul de corespondență în concatenarea bazei de date pentru
părinți cu cea rezultată în urma sondajului pentru populație este de 90%, respectiv 721
părinții intervievați au fost selectați din eșantionul pentru populație, iar restul
eșantionați separat în fiecare zonă de recenzare (boost 10%);

c. 800 chestionare adresate angajaților, rezultând un eșantion stratificat cu o marjă de
eroare de +/-3,5%. Nivelul de corespondență în concatenarea bazei de date pentru
angajați cu cea rezultată în urma sondajului pentru populație este de 100%, respectiv
toți angajații intervievați au fost selectați din eșantionul pentru populație;

d. 400 chestionare adresate persoanelor vulnerabile, rezultând un eșantion stratificat cu o
marjă de eroare de +/5%. Nivelul de corespondență în concatenarea bazei de date
pentru persoanele vulnerabile cu cea rezultată în urma sondajului pentru populație este
de 73%, respectiv 292 persoane din cele care s-au declarat vulnerabile în cadrul
sondajului pentru populație, au dorit să răspundă și chestionarului dedicat acestui grup
țintă. 27% din eșantion a fost selectat separat, prin metoda bulgărelui de zăpadă. (boost
27%)
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e. 400 chestionare adresate studenților. Nivelul de corespondență în concatenarea bazei

de date pentru studenți cu cea rezultată în urma sondajului pentru populație este de
64%, respectiv 257 studenți au fost selectați la nivelul populației în general, iar 143
studenți (boost 36%) au fost selectați din zonele din campusurile studențești având
drept criteriu distribuția generală pe tipuri de specializări la nivelul Capitalei. Eșantionul
rezultat are o marjă de eroare de +/-5%;

f. 500 chestionare adresate întreprinzătorilor, rezultând un eșantion stratificat cu o
marjă de eroare de +/-4,5%. Nivelul de corespondență în concatenarea bazei de date
pentru întreprinzători cu cea rezultată în urma sondajului pentru populație este de 45%,
respectiv 226 de întreprinzători au fost selectați din eșantionul pentru populație, iar
restul au fost eșantionați separat în fiecare zonă de recenzare (boost 55%);

Toate sub-eșantioanele au avut în vedere dispersia la nivelul tuturor celor 100 de zone de
recenzare, astfel încât să poată fi realizate comparații detaliate în plan teritorial.
Prelucrările la nivel de zone de recenzare vor detalia aceste aspecte.

2. La nivelul elevilor de liceu sondajul s-a realizat pe un volum de 400 respondenți, cu o
marjă de eroare de +/-5%. Fiind un grup de respondenți special, cu vârste sub 18 ani
culegerea datelor s-a realizat prin colaborare cu mai multe unități școlare și asociații ale
elevilor la nivelul capitalei, aceasta fiind realizată în regim față în față sub tutoratul cadrelor
didactice. Au fost culese date le la elevi din toate clasele liceale, din toate sectoarele
Capitalei, de la toate tipurile de licee (teoretice, tehnologice, vocaționale, pentru toate
profilurile de învățământ). Eșantionul e fost ponderat pentru o distribuție egală pe clase, cu
excepția clasei a XIII-a care nu a fost inclusă în eșantion.
3. La nivelul artiștilor și creatorilor s-a realizat un sondaj de opinie cu un volum de 100 de
respondenți. Eșantionarea la nivelul acestui grup țintă s-a realizat pe metoda ”bulgărelui de
zăpadă” având ca punte de pornire spațiile de expunere artistică și ca obiectiv acoperirea a
8 arii de manifestare artistică: arte plastice, literatură, dans, teatru, film, management
cultural, arhitectură și muzică.

4. La nivelul navetiștilor cu mijloace de transport în comun s-a realizat un sondaj cu un
volum de 400 respondenți selectați din autogările/ stațiile de plecare din Ilfov și 5 dintre
județele limitrofe. Eșantionarea s-a limitat la acest areal de proximitate. In județul Ilfov au
fost selectate 20 din cele 40 de localități ale județului. In fiecare dintre celelalte județe a
fost selectată o localitate urbană și o localitate rurală aflată în apropierea Bucureștiului.
Culegerea datelor s-a realizat în două zile consecutive, miercuri-joi. Metoda de selecție a
persoanelor a fost de tip sistematic, teoretic, respectiv, din fiecare punct de plecare, în
intervalul 5-9 a.m. au fost chestionate persoanele care se declarau navetiști (parcurg
distanța reședință- București, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, cel puțin zece luni pe an)
și care doreau să răspundă la chestionar. Teoretic, pentru Ilfov au fost alocate 50% din
chestionare, iar pentru județele limitrofe 50%. În intervalul menționat, cele mai puțin
chestionare s-au realizat în Ialomița, cele mai multe în Giurgiu și, evident în Ilfov. Structura
eșantionului rezultat este prezentată în cadrul capitolului destinat navetiștilor.
5. La nivelul turiștilor străini s-a realizat un sondaj pe un eșantion de 400 de respondenți
fiind aplicate chestionare în regim face to face în limbile engleză, germană, franceză și
spaniolă. Fiecare respondent care a dorit să participe la sondajul de opinie a ales limba în
care să fie aplicat chestionarul. Aplicarea chestionarelor s-a realizat în patru puncte: Centrul
Vechi, Piața Revoluției, Piața Victorie-Muzeul Antipa și Muzeul satului. Acest mod de
eșantionare nu permite o suprapunere a structurii demografice rezultate peste structura
raportată de serviciile hoteliere, deoarece în cadrul sondajului au fost prezenți și turiști
străini care utilizau și alte tipuri de servicii de cazare (apartamente închiriate, rude, cazare in
Ilfov). Marja statistică de eroare, corespunzătoare volumului de chestionare realizat, pentru
un interval de încredere de 95% este de+/-5%
6. La nivelul investitorilor s-a realizat un sondaj cu o metodologie mixtă (face to face, on
line, telefonic), cu un volum de 500 chestionare valide. Marja de eroare statistică fost de +/-
4%. Precizări metodologice suplimentare se regăsesc în capitolul destinat acestui grup țintă.
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Utilizarea cartogramelor tematice la nivel de zone de recenzare.
Pentru crearea cartogramelor Bucureștiul a fost împărțit în 100 de zone de recenzare.
Aceste zone de recenzare se suprapun în cea mai mare parte peste circumscripțiile de
recenzare, cu următoarele două excepții: 1) circumscripțiile de recenzare de la periferie au
fost împărțite în două zone distincte, de obicei egale, sau care să corespundă unor zone de
dezvoltare imobiliară deja existente. Argumentul pentru această abordare a avut în vedere
încercarea de a acoperi problematica socială a cartierelor noi de la periferia orașului, care
nu au fost cuprinse în recenzarea din 2011. Ponderarea pentru aceste zone s-a făcut însă
pornind de la datele de recenzare. 2) circumscripțiile de recenzare cu nivel ridicat de
omogenitate, aflate în proximitate au fost cumulate pentru a eficientiza efortul de colectare
a datelor. Datele permit însă dezagregarea la nivelul fiecărei circumscripții de recenzare.
Indicele de omogenitate a fost calculat prin raportare la următorii parametri evidențiați de
RPL 2011: ponderea circumscripției în totalul populației, media de vârstă, raport de
dependență demografică, indicele de întinerire, ponderea persoanelor rroma, tipul
majoritar și numărul mediu de nivele ale clădirilor din fiecare circumscripție de recenzare.
Pentru realizarea cartogramelor tematice a fost utilizată o formulă de ponderare care a
asigurat echivalența (aproximativ 100 chestionare) între zonele de recenzare și o marjă de
eroare statistică, pentru un interval de încredere de 95% de +/-10%. Astfel, cartogramele
tematice indică intensitatea unei probleme/ tematici comparativ, la nivelul Capitalei și nu
numărul de persoane afectate de respectiva problematică. Spre exemplu problema poluării
poate fi resimțită mai acut într-o zonă cu o densitate mică a populației. În cartogramă acea
zonă va fi reprezentată într-un spectru de roșu cu intensitate corespunzătoare intensității
problemei, chiar dacă numărul de persoane potențial afectate nu este foarte ridicat. Pentru
o decizie administrativă orientată spre prioritizarea proiectelor, cartogramele tematice vor
fi suprapuse peste cartograma privind volumul populației în zonele de recenzare.
Suprapunerea a două zone ”roșii” indică o prioritate a proiectului atât sub aspectul
intensității resimțite a problemei căreia îi corespunde respectivul proiect, cât și sub aspectul
numărului de potențiali beneficiari.

Cartograma de reprezentare a ponderii populației și cartograma indicelui de întinerire
permit prioritizarea proiectelor în funcție de volumul populației și vârstă. Menționăm că la
nivelul fiecărei zone de recenzare, deși, din punct de vedere metodologic se asumă
omogenitatea, la un nivel și mai aprofundat înregistrăm grade diferite de eterogenitate
până la nivel de scara de bloc. Un dintre problematicile sociale cele mai profunde din acest
punct de vedere este cea a marginalizării sociale în zonele urbane. Astfel, în cele mai multe
cazuri, problematica zonelor marginalizate este ”diluată statistic” în problematica mai largă
a circumscripției de recenzare sau a zonei de recenzare. Un fenomen care afectează câteva
blocuri, respectiv câteva sute de oameni se ”pierde” în masa de peste 15.000 de locuitori
cât, conține, în medie o zonă. Pentru identificarea acestor zone, recomandăm utilizarea
metodologicei mixte, calitativ-cantitative, propusă de către Banca Mondială în Atlasul
Zonelor Urbane marginalizate 2012.

Identitatea cartierului. Pe parcursul studiului vor apărea o serie de întrebări prin care
respondentul este rugat să se raporteze la cartierul/ zona în care locuiește, sau în care
lucrează. Deși fiecărui respondent i s-a specifica zona așa cum a fost ea delimitată statistic,
din pretestare a reieșit că, majoritar respondenții nu au în vedere întreaga zonă acoperită
de o circumscripție de recenzare, ci un areal mult mai restrâns centrat pe câteva obiective
identitare (câteva străzi, blocuri, care sunt în preajma pieței/ mall-ului, școlii din apropiere).
Astfel, proximitatea reală este, în fapt mai redusă decât proximitatea statistică. Pornind de
la această constatare în selecția zonelor de eșantionare a respondenților s-a procedat la
concentrarea acestora, pentru a fi evitată situația în care ”cartierul și zona” percepute de
respondent să nu poată fi incluse într-o singură zonă de recenzare. Referitor la acest
aspect, menționăm că modalitatea de împărțire a cartierelor nu se suprapune decât parțial
hărților mentale ale respondenților, prioritară în decizia luată fiind corespondența cu datele
de recensământ oferite de INS.
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PONDEREA POPULAȚIEI LA NIVEL DE ZONĂ

Sub 0,50%- cartiere cu pondere foarte scăzută

0,51%-0,99%- cartiere cu pondere scăzută

1,00%-1,50%- cartiere cu pondere mediu-scăzută 

1,51%-1,99%- cartiere cu pondere medie 

2,00%-2,50%- cartiere cu pondere mediu-ridicată 

2,51%-2,99%- cartiere cu pondere ridicată 

3,00% și peste- cartiere cu pondere foarte ridicată 

Sursa de date INS: Recensământ 2011
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Indicele de întinerire demografică

INDICE DE ÎNTINERIRE

1

2

3

4

5

6

6

Sub 50%- cartiere foarte îmbătrânite

51% - 100%

101% - 125%

126% - 150%

151% - 175%

176% - 200%

201% și peste- cartiere foarte tinere

Sursa de date INS: Recensământ 2011
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1. Populația Capitalei



Populație- în general

8

8,56

7,94

7,69

7,76

7,96

7,82

7,05

locuinta Dvs.

scara blocului (doar pentru cei de la bloc)

zona comuna din jurul blocului

strada pe care locuiți

cartierul in care locuiti

sectorul in care locuiti

față de București, în general

Pe o scală de la 1(foarte mică măsură) la 10 (foarte mare măsura), în ce măsură sunteți mulțumit/ă de…?
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Mod de citire: Pe o scala de la 1(în 
foarte mică măsură) la 10 (în 
foarte mare măsură) în ce măsură 
sunteți mulțumit/ă de sectorul în 
care locuiți. Comparație de medii. 
Cea mai mare medie s-a 
înregistrat în Sectorul 3, respectiv 
8.9 puncte din 10 posibile.

Indicele de întinerire demografică

SATISFACȚIE FAȚĂ DE PROPRIUL SECTOR

Sectorul 3-media 8,9

Sectorul 4- media 8,6

Sectorul 1-media 7,7

Sectorul 2-media 7,4

Sectorul 6-media 7,3

Sectorul 5-media 7,0

Sursa de date: Cercetare socială SIDU București 2019

Populație- în general
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Mod de citire: Pe o scala de la 1(în 
foarte mică măsură) la 10 (în 
foarte mare măsură) în ce măsură 
sunteți mulțumit/ă de sectorul în 
care locuiți. Comparație de medii. 
Cea mai mare medie s-a 
înregistrat în zona Dristor, 
respectiv 9,6 puncte din 10 
posibile.

Indicele de întinerire demografică

SATISFACȚIE FAȚĂ DE PROPRIUL SECTOR

Medii peste 9,0

Medii între 8,4-8,9

Medii între 8,0-8,4

Medii între 7,5-7,9

Medii între 7,0-7,4

Medii între 6,0-6,9

Medii între 5,0-5,9

1

2

3

4

5

6

Sursa de date: Cercetare socială SIDU București 2019

Populație- în general
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Mod de citire: Pe o scala de la 1(în 
foarte mică măsură) la 10 (în 
foarte mare măsură) în ce măsură 
sunteți mulțumit/ă de București, 
în general. Comparație de medii. 
Cea mai mare medie s-a 
înregistrat în Sectorul 4, respectiv 
7,86 puncte din 10 posibile.

Indicele de întinerire demografică

SATISFACȚIE FAȚĂ DE BUCUREȘTI, ÎN 
GENERAL

Sectorul 4 - media 7,86

Sectorul 3 - media 7,85

Sectorul 1 - media 6,89

Sectorul 6 - media 6,65

Sectorul 2 - media 6,54

Sectorul 5 - media 6,50

Sursa de date: Cercetare socială SIDU București 2019

Populație- în general
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Mod de citire: Pe o scala de la 1(în 
foarte mică măsură) la 10 (în 
foarte mare măsură) în ce măsură 
sunteți mulțumit/ă de București în 
general. Comparație de medii. 
Cea mai mare medie s-a 
înregistrat în zona Industriilor, 
respectiv 9,4 puncte din 10 
posibile.

Indicele de întinerire demografică

1

2

3

4

5

6

Sursa de date: Cercetare socială SIDU București 2019

SATISFACȚIE FAȚĂ DE BUCUREȘTI, ÎN 
GENERAL

Medii peste 9,0

Medii între 8,0-8,9

Medii între 7,0-7,9

Medii între 6,5-6,9

Medii între 6,0-6,4

Medii între 5,0-5,9

Medii între 4,0-4,9

Populație- în general



Populație- în general

13

Pe o scală de la 1(foarte mică măsură) la 10 (foarte mare măsura), în ce măsură sunteți mulțumit/ă de…?

18-29 ani 30-49 ani 50-69 ani 70 ani si peste

7,89
7,76 7,74

8,13

7,…

6,98 6,96

7,39

Comparație de medii pe categorii de vârstă

sectorul în care locuiți București în general
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39,8%

23,7%

22,9%

6,3%

6,0%

6,0%

5,9%

4,3%

4,1%

26,7%

Venituri insuficiente

Probleme de sănătate

Lipsa timpului liber

Lipsa unui loc de muncă pe măsura așteptărilor

Singurătatea/ lipsa familiei/ lipsa prietenilor/ lipsa rudelor

Lipsa unei persoane care să ajute la treburile casnice/ îngrijirea copilului/
îngrijirea unui vârstnic

Lipsa unei locuințe în proprietate personală

Lipsa unui loc de muncă

Lipsa unei locuințe adecvate nevoilor dvs.

Nu am nicio problemă

Care dintre următoarele sunt cele mai importante, două probleme, cu care vă confruntați dvs., ca persoană?

% din total populație. Alegeri 
multiple. Suma >100%

6%

Populație- în general



18-24
ani

25-29
ani

30-34
ani

35-39
ani

40-44
ani

45-49
ani

50-54
ani

55-59
ani

60-64
ani

65-69
ani

70-74
ani

75-79
ani

80-84
ani

85 si
peste

21%

34%
32%

38%

33%

28%
27%

19%

8%

5%
3%

8%

2%
1%

15

Distribuția pe categorii de vârstă a celor care declară că una dintre cele două probleme personale principale este lipsa timpului liber

Populație- în general

Modalitate de citire: lipsa timpului 
liber este apreciată ca problemă 
majoră de persoanele active, cu 
vârste între 25-45 ani. Aproximativ o 
treime dintre persoane cu vârste în 
acest interval apreciază că lipsa 
timpului liber este o problemă 
majoră.
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55,2%

17,6%

11,8%

10,9%

10,5%

9,6%

8,3%

4,1%

3,4%

3,1%

1,2%

Locuința nu este izolată termic

Fațadă deteriorată

Spațiul din jurul imobilului neîngrijit

Subsol inundat/ neigienizat

Probleme frecvente cu ascensorul

Structură de rezistență precară (clădire 
vulnerabilă la cutremur)

Spațiu comun (holuri, debarale) neigienizat

Lipsa iluminatului în spațiul comun

Lipsa contorizării individuale pentru apă și canal

Lipsa racordării la utilități publice: gaze, apa, 
canalizare, încălzire

Lipsa racordării la electricitate

Imobilul în care locuiți suferă de vreuna dintre următoarele probleme?

% din total populație. Alegeri 
multiple. Suma >100%

Populație- în general
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Aveți Utilizați Notă Necesitate

Acces la mijloace de transport în comun 97,4% 86,2% 8,1 9,04
Carosabil în stare bună 81,1% 85,8% 7,57 9,16
Trotuare în stare bună 84,7% 82,7% 7,72 8,83
Spațiu suficient pentru deplasarea pe trotuar 76,6% 74,0% 7,57 8,98
Locuri de parcare 65,3% 44,0% 6,82 8,71
Copaci, arbori stradali, ”perdea verde” 86,4% 70,4% 7,82 9,11
Locuri de joacă pentru copii 85,2% 45,2% 7,68 8,63
Stații de transport acoperite 74,2% 64,1% 7,91 8,84
Stații de transport luminate pe timpul nopții 68,2% 40,9% 7,77 9,01
Sisteme de colectare separată a deșeurilor 44,6% 35,2% 7,73 8,85
Spațiu verde pentru relaxare 81,4% 69,1% 8,02 8,93
Bănci, locuri de odihnă 77,2% 64,8% 7,96 8,96
Cișmea publică 32,9% 15,0% 7,8 8,07

Toaletă publică 37,0% 12,7% 7,58 7,84
Piste pentru bicicliști 36,0% 10,2% 7,47 7,9

Există coșuri de gunoi stradale pentru colectarea deșeurilor reciclabile 67,8% 59,6% 7,69 8,48
Prize pentru alimentare cu energie electrică, în spațiul public 13,7% 5,8% 7,86 6,75
Internet gratuit (wi-fi), în spațiul public 26,7% 11,1% 8,35 6,61
Zonă dedicată animalelor de companie 48,5% 13,2% 7,66 7,01
Zonă de fitness în aer liber 32,8% 9,2% 7,93 6,9
Creșă 85,5% 11,9% 8,03 5,75
Grădiniță 92,5% 22,7% 8,14 8
Magazin alimentar 98,2% 93,3% 8,69 8,77

Iluminat public satisfăcător 92,2% 8,82
Artă stradală (statui, fântâni arteziene, picturi murale) 50,1% 7,46

La nivelul zonei în care 
locuiți…..?

Populație- în general
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Construcția indicelui: pentru fiecare dintre dotările urbane
prezentate în tabelul anterior a fost acordat un punctaj
identic (1 punct) obținându-se prin cumulare un scor care
variază între 0- nicio dotare și 25 toate dotările urbane (grad
maxim de dotare). Zonele au fost indexate în funcție de
aprecierea medie a locuitorilor din fiecare arie.
Niciuna dintre zone nu a întrunit pragul maxim de dotare (25
puncte). Niciuna dintre zone nu s-a poziționat sub pragul de
11 puncte de dotare din 25 posibile. Zonele apreciate de
proprii locuitori ca fiind cele mai dotate au fost: Titan Parc și
Titan Mall

Indicele de întinerire demografică

1

2

3

4

5

6

Sursa de date: Cercetare socială SIDU București 2019

INDICE DE DOTARI URBANE

23-24 dotări urbane (prag maxim de dotare)

21-22 dotări urbane

19-20 dotări urbane

17-18 dotări urbane

15-16 dotări urbane

13-14 dotări urbane

11-12 dotări urbane (prag minim de dotare)

Populație- în general
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Construcția indicelui: pentru fiecare dintre dotările urbane
prezentate în tabelul anterior, în cazul în care respondentul
considera că în zona în care locuiește exista acea dotare, era
rugat să aprecieze calitatea acesteia cu note de la 1 (foarte
nemulțumit) la 10 (foarte mulțumit). Astfel pentru o zonă,
indicele poate lua, teoretic, valori de la 0 (nicio dotare
urbană, deci nicio apreciere) la 250 (toate dotările urbane
notate toate cu 10 puncte apreciere).
Pentru fiecare zonă a fost realizată o medie la nivelul
răspunsurilor valide. Nivelul minim înregistrat al indicelui a
fost 50, nivelul maxim 121.

Indicele de întinerire demografică

1

2

3

4

5

6

Sursa de date: Cercetare socială SIDU București 2019

SCALĂ DE SATISFACȚIE FAȚĂ DE 
DOTĂRILE ZONEI

Nivel extrem ridicat de mulțumire

Nivel foarte ridicat de mulțumire

Nivel ridicat de mulțumire

Nivel mediu de mulțumire

Nivel scăzut de mulțumire

Nivel foarte scăzut de mulțumire

Nivel extrem de scăzut de mulțumire

Populație- în general
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4,93

5,10

5,12

5,92

6,09

6,31

6,50

6,53

6,67

6,72

6,82

6,83

6,96

7,13

7,17

7,26

7,63

7,63

Calitatea traficului auto

Piste pentru bicicliști

Calitatea aerului

Calitatea carosabilului

Colectarea deșeurilor menajere și asimilabile acestora

Accesul pe trotuare al persoanelor cu cărucior, bicicletă, trotinetă etc.

Salubrizarea stradală

Calitatea apei potabile

Spațiul suficient pe trotuare pentru deplasarea pietonilor

Îngrijirea și confortul spațiilor publice (curățenie, dotări,  mobilier, statui, fântâni …

Calitatea pavajului trotuarelor

Iluminatul clădirilor (iluminat arhitectural)

Numărul de treceri de pietoni

Marcajul rutier (semnalizarea trecerilor de pietoni, vizibilitatea indicatoarelor etc.)

Calitatea transportului în comun (frecventă, acoperire)

Spații verzi (parcuri, locuri de relaxare)

Iluminat public

Calitatea mijloacelor de transport în comun (confort, curățenie)

La nivelul Bucureștiului, vă rugăm să acordați o notă de la 1 (profund nemulțumit/ă) la 10 (foarte mulțumit/ă) pentru următoarele aspecte

Populație- în general
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5,64

7,16

7,38

7,55

8,26

8,34

8,53

8,71

8,80

Calitatea informațiilor oferite de Primărie

Calitatea salubrizării stradale

Calitatea apei de la robinet (apa rece)

Gestionarea cablurilor aeriene

Presiunea apei calde

Calitatea serviciilor de termoficare (apă caldă,
încălzire)

Presiunea apei reci

Serviciile de distribuție a energiei electrice

Calitatea serviciilor de distribuție gaze 
(presiunea la gaze)

Cat de mulțumit sunteți de…… notă de la 1 (profund nemulțumit/ă) la 10 (foarte mulțumit/ă) 

Populație- în general
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Construcția indicelui: pentru fiecare serviciu existent în zonă
respondenții au fost solicitați să aprecieze cu note de la 1
(profund nemulțumit/ă) la 10 (profund mulțumit/ă) calitatea
acestui serviciu. Indicele este egal cu media la nivel de zonă.

Indicele de întinerire demografică

1

2

3

4

5

6

Sursa de date: Cercetare socială SIDU București 2019

INDICE PRIVIND PERCEPȚIA ASUPRA 
GESTIONĂRII CABLURILOR AERIENE

Medie peste 9 puncte din 10 (satisfacție ridicată)

Media între 8,1-9 puncte

Medie între 7,1-8 puncte

Medie între 6,1-7 puncte

Medie între 5,1-6 puncte

Medie între 4,1-5 puncte

Medie sub 4 puncte din 10 (nemulțumire ridicată)

Populație- în general
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Construcția indicelui: pentru fiecare serviciu existent în zonă
respondenții au fost solicitați să aprecieze cu note de la 1
(profund nemulțumit/ă) la 10 (profund mulțumit/ă) calitatea
acestui serviciu. Indicele este egal cu media la nivel de zonă.

Indicele de întinerire demografică

1

2

3

4

5

6

Sursa de date: Cercetare socială SIDU București 2019

INDICE PRIVIND PERCEPȚIA ASUPRA 
CALITĂȚII APEI RECI (DE LA ROBINET)

Medie peste 9 puncte din 10 (satisfacție ridicată)

Media între 8,1-9 puncte

Medie între 7,1-8 puncte

Medie între 6,1-7 puncte

Medie între 5,1-6 puncte

Medie între 4,1-5 puncte

Medie sub 4 puncte din 10 (nemulțumire ridicată)

Populație- în general
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Construcția indicelui: pentru fiecare serviciu existent în zonă
respondenții au fost solicitați să aprecieze cu note de la 1
(profund nemulțumit/ă) la 10 (profund mulțumit/ă) calitatea
acestui serviciu. Indicele este egal cu media la nivel de zonă.

Indicele de întinerire demografică

1

2

3

4

5

6

Sursa de date: Cercetare socială SIDU București 2019

INDICE PRIVIND PERCEPȚIA ASUPRA 
CALITĂȚII SALUBRIZĂRII STRADALE

Medie peste 9 puncte din 10 (satisfacție ridicată)

Media între 8,1-9 puncte

Medie între 7,1-8 puncte

Medie între 6,1-7 puncte

Medie între 5,1-6 puncte

Medie între 4,1-5 puncte

Medie sub 4 puncte din 10 (nemulțumire ridicată)

Populație- în general
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Construcția indicelui: pentru fiecare serviciu existent în zonă
respondenții au fost solicitați să aprecieze cu note de la 1
(profund nemulțumit/ă) la 10 (profund mulțumit/ă) calitatea
acestui serviciu. Indicele este egal cu media la nivel de zonă.

Indicele de întinerire demografică

1

2

3

4

5

6

Sursa de date: Cercetare socială SIDU București 2019

INDICE PRIVIND PERCEPȚIA ASUPRA 
CALITĂȚII INFORMAȚIILOR OFERITE 

DE PRIMĂRIE

Medie peste 9 puncte din 10 (satisfacție ridicată)
Media între 8,1-9 puncte

Medie între 7,1-8 puncte

Medie între 6,1-7 puncte

Medie între 5,1-6 puncte

Medie între 4,1-5 puncte

Medie sub 4 puncte din 10 (nemulțumire ridicată)

Populație- în general
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8,68

8,64

8,63

8,46

8,35

8,28

8,25

8,24

8,23

8,18

7,87

Un loc de muncă bine plătit

Pentru studii (servicii educaționale de calitate 
pentru mine sau familie)

Pentru a oferi copiilor mai multe oportunități de 
dezvoltare

Pentru servicii medicale (servicii medicale de
calitate)

Conectivitate mai bună (aeroport, autogări, gări,
metrou)

O calitate a vieții mai bună (locuințe, 
infrastructura, mediu)

Pentru avea acces la o gamă variată de bunuri 
(magazine, mall-uri, alte spații comerciale)

Pentru oportunități de afaceri

Pentru a fi în Capitală, într-un oraș mare

Pentru acces la evenimente culturale și artistice 
(cinema, teatre , expoziții, concerte)
Pentru motive relaționale (prieteni, rude, 

cunoștințe…)

Care credeți că sunt avantajele de a fi locuitor al Capitalei? (notă de la 1-cel mai puțin important, la 10-cel mai important)

Populație- în general



da: 15,1%

nu: 84,9%

da : 13,7%

nu: 86,3%

da, in 
următorii 

2 ani: 
13,1%

27

da: 9,4%

nu: 90,6%

Dacă ați avea resursele necesare (timp, 
bani, loc de muncă), dvs. v-ați muta în 
alt cartier din București?

Dacă ați avea resursele necesare (timp, 
bani, loc de muncă), dvs. v-ați muta în alt 
oraș din România?

Dacă ați avea resursele necesare (timp, 
bani, loc de muncă), dvs. v-ați muta în altă 
țară?

TOP 5: Băneasa, Centru, Pipera, 
Militari, Titan TOP 5: Brașov, Cluj Napoca, Sibiu, 

Timișoara, Iași
TOP 5: Anglia, Germania, Spania, Italia, 
SUA

da, în 
următorii 

2 ani: 
8,9%

da, in 
următorii 

2 ani: 
14,4%

Populație- în general
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Cu ce ați fi dispus să contribuiți la remedierea celor mai importante probleme din…? (pentru cei care locuiesc la casa, s-a aplicat filtru)

Cu nimic în plus 
față de acum

Acord de 
principiu

Semnarea 
unei petiții/ 
sesizări/ 
reclamații

Participarea 
la un marș 
de protest 

sau susținere

Participarea cu 
muncă 

voluntară

Participarea 
cu sume de 

bani
Total

Scara blocului 24,2% 23,1% 14,3% 1,4% 10,4% 26,6% 100%

Clădire în ansamblu 
(consolidare/ întreținere) 25,7% 23,6% 16,3% 3,6% 8,2% 22,6% 100%

Zona comună din jurul 
blocului/locuinței

25,3% 21,8% 19,0% 2,6% 17,2% 14,1% 100%

Strada dvs. 28,8% 24,1% 26,6% 5,6% 10,0% 4,9% 100%

Parcul din apropierea 
locuinței 27,8% 25,4% 25,8% 4,5% 12,2% 4,3% 100%

Cartierul dvs. 29,1% 23,6% 27,3% 8,7% 8,2% 3,2% 100%

București 31,3% 21,1% 24,8% 13,6% 6,6% 2,6% 100%

Populație- în general
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8,86

8,35

7,75

7,25

În propria locuință

Pe scară

Pe stradă, în cartierul dvs.

În București, în general

În ce măsura va simțiți în siguranță…. 
Note de la 1 –minim, la 10 maxim (pentru 
locuitorii la casă s-a aplicat filtru)

1,8%
0,9% 1,5%

2,4%

4,8%
6,4%

16,9%

23,5%

19,7%

22,0%

minim 2 3 4 5 6 7 8 9 maxim

Media 7,84

Cat de mulțumit sunteți (note de la 1- minim la 10-maxim. 0 pentru nu e cazul) de 
siguranța locuinței Dvs. în caz de cutremur?

Populație- în general
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Construcția indicelui: pentru cât de siguri se simt în cartierul
în care locuiesc în caz de cutremur, respondenții au fost
solicitați să aprecieze cu note de la 1 (profund nesigur/ă) la
10 (siguranță maximă). Indicele este egal cu media la nivel de
zonă.

Indicele de întinerire demografică

1

2

3

4

5

6

Sursa de date: Cercetare socială SIDU București 2019

INDICE PRIVIND PERCEPȚIA 
SIGURANȚEI CARTIERULUI ÎN CAZ DE 

CUTREMUR

Medie 9,0 puncte și peste (siguranță ridicată)
Media între 8,5-8,9 puncte

Medie între 8,0-8,4 puncte

Medie între 7,5-7,9 puncte

Medie între 7,0-7,4 puncte

Medie între 6,5-6,9 puncte

Medie sub 6,5 puncte  (nesiguranță accentuată)

Populație- în general
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Construcția indicelui: pentru cât de siguri se simt în propria
locuință în caz de cutremur, respondenții au fost solicitați să
aprecieze cu note de la 1 (profund nesigur/ă) la 10 (siguranță
maximă). Indicele este egal cu media la nivel de zonă.

Indicele de întinerire demografică

1

2

3

4

5

6

Sursa de date: Cercetare socială SIDU București 2019

INDICE PRIVIND PERCEPȚIA 
SIGURANȚEI LOCUINȚIEI ÎN CAZ DE 

CUTREMUR

Medie 9,0 puncte și peste (siguranță ridicată)
Media între 8,5-8,9 puncte

Medie între 8,0-8,4 puncte

Medie între 7,5-7,9 puncte

Medie între 7,0-7,4 puncte

Medie între 6,5-6,9 puncte

Medie sub 6,5 puncte  (nesiguranță accentuată)

Populație- în general
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proprietarii 
locuintelor: 

52,8%

primaria de 
sector: 36,6%

primaria 
generala: 8,1%

guvernul: 
2,5%

Cine credeți că este responsabil pentru a menține 
clădirea în care locuiți într-o stare bună 
(repararea fațadei, consolidare etc)

proprietate 
personala: 

70,9%

proprietatea 
familiei: 18,8%

inchiritata sau 
comodat: 

10,3%

Locuința pe care o aveți acum este….?

Populație- în general
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Cine credeți că este responsabil pentru a menține clădirea în care locuiți într-o stare bună (repararea fațadei, consolidare etc)- comparație 
pe categorii de vârstă. Procente din total categorie de vârstă.

Populație- în general

47% 47%

54%
58%

55% 54%
51%

58%

48%
53% 53% 54% 54%

51%

37%
40%

37%
33% 33% 35%

40%

33%

41%
38%

35% 35% 36%

44%

12%
9% 8% 8% 8% 7% 6% 6%

10%
6%

9% 10%
7% 5%5% 4%

1% 1%
3% 4% 3% 3% 0% 3% 3% 1% 3% 0

18-24
ani

25-29
ani

30-34
ani

35-39
ani

40-44
ani

45-49
ani

50-54
ani

55-59
ani

60-64
ani

65-69
ani

70-74
ani

75-79
ani

80-84
ani

85 si
peste

proprietarii locuintelor primaria de sector primaria generala guvernul

Coeficient de contingență 
semnificativ (0,003): odată 
cu vârsta crește ușor 
implicarea proprietarilor și a 
primăriei de sector și scade 
ușor implicarea primăriei 
general și a guvernului.
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da : 
42,8%

nu: 
57,2%

În ultimii doi ani, vi s-a întâmplat să ajungeți 
într-un spital din București (indiferent de 
motiv: pacient, aparținător, vizitator)?

7,4%

5,1%

2,3%

2,2%

2,2%

2,1%

1,9%

1,8%

1,7%

1,6%

MUNICIPAL

FLOREASCA

FUNDENI

MILITAR

PANTELIMON

ELIAS

SFANTUL IOAN

COLENTINA

BAGDASAR

VICTOR BABES

Principalele 10 spitale (procente din total 
populație)

6,73

7,41

7,63

7,81

7,82

Locuri de parcare

Calitatea infrastructurii: 
aspectul clădirii, curățenie, 
spații de așteptare, toalete

Calitatea infrastructurii
medicale: aparatură, dotări

medicale, echipamente

Accesibilitate (cât de ușor ați 
ajuns)

Calitatea serviciului medical: 
amabilitate, competență, 

disponibilitate

Pentru această unitate medicală vă rugăm să 
acordați o notă de la 1-complet nemulțumit-
la 10- foarte mulțumit- pentru fiecare dintre 
următoarele aspecte:

Populație- în general
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55,9%

37,5%

74,2%

81,1%

97,7%

96,2%

60,2%

30,2%

2,6%

Aparate de aer condiționat

Centrală termică de apartament/individuală

Calculator/ laptop

Acces la internet

Televizor

Telefon mobil

Autoturism

Bicicletă

Motocicletă/ scuter/ motoretă

Locuința Dvs./ familia dvs. are în dotare …? Câte? (media)

1,17

1,30

1,88

2,20

1,15

1,30

1,06

Populație- în general



Cât de des utilizați următoarele mijloace de transport?

Zilnic Săptămânal Mai rar Niciodată

Autobuz/ troleibuz 33,7% 25,6% 32,3% 8,4%

Tramvai 20,1% 25,3% 41,9% 12,6%

Metrou 14,9% 24,0% 44,7% 16,4%

Autoturism 35,1% 17,7% 20,1% 27,1%

Taxi 1,5% 7,1% 54,0% 37,4%

Ridesharing (UBER)/ 
Taxify/ Clever 0,9% 5,2% 28,2% 65,7%

Timp mediu petrecut în 
trafic într-o zi obișnuită: 
116 minute

Cea mai mare parte a 
populației petrece  în 
trafic: 120 minute

Populație- în general
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Timpul mediu petrecut în 
trafic este cu 71% mai mare 
decât timpul până la 
serviciu. Acest fapt se 
datorează destinațiilor 
multiple (cumpărături, 
școala copiilor, vizite)

https://www.google.ro/imgres?imgurl=https://image.flaticon.com/icons/png/512/63/63355.png&imgrefurl=https://www.freepik.com/free-icon/clock_775662.htm&docid=pbvdtX_0umm8kM&tbnid=Qb23aLc6xHKEnM:&vet=10ahUKEwiQgJq64IfkAhVkThUIHdRJDIEQMwg5KAAwAA..i&w=512&h=512&hl=de&bih=592&biw=1242&q=clock%20icon%20png&ved=0ahUKEwiQgJq64IfkAhVkThUIHdRJDIEQMwg5KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ro/imgres?imgurl=https://image.flaticon.com/icons/png/512/63/63355.png&imgrefurl=https://www.freepik.com/free-icon/clock_775662.htm&docid=pbvdtX_0umm8kM&tbnid=Qb23aLc6xHKEnM:&vet=10ahUKEwiQgJq64IfkAhVkThUIHdRJDIEQMwg5KAAwAA..i&w=512&h=512&hl=de&bih=592&biw=1242&q=clock%20icon%20png&ved=0ahUKEwiQgJq64IfkAhVkThUIHdRJDIEQMwg5KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Populație- 15 ani+

nu se deplasează 
zilinic:1%

merg pe jos:24%

bicicleta/ trotineta:1%

metrou:15%

tramvai:20%
autobuz/ troleibuz:34%

ridesharing:1%

autoturism:35%

taxi:1%

Într-o zi obișnuită cu ce mijloace vă deplasați frecvent?
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Construcția scalei: pornind de la frecvența declarată a
utilizării mijloacelor de transport a fost creat pentru fiecare
respondent, prin însumare, un profil de utilizator al
mijloacelor de transport în comun, de la cel care utilizează
extrem de rar (mari rar de o dată pe săptămână cel puțin un
mijloc de transport în comun) la cel care utilizează zilnic sau
săptămânal cel puțin două mijloace de transport în comun.
Valoarea scalei la nivel de zonă a fost construită ca medie
standardizată a pofilelor respondenților din fiecare zonă.

Indicele de întinerire demografică

1

2

3

4

5

6

Sursa de date: Cercetare socială SIDU București 2019

SCALĂ ATRACTIVITĂȚII SCĂZUTE
PENTRU TRANSPORTUL IN COMUN*

Atractivitate scăzută

Atractivitate foarte scăzută

Atractivitate extrem de scăzută

Populație- în general

* Transport în comun = 
autobuz, troleibuz, tramvai, 
metrou.

Atractivitatea este determinată 
de statusul social (venituri, 
educație, ocupație) și acces. 
Astfel atractivitatea este 
scăzută în zonele cu status 
social înalt sau în cele cu dotări 
scăzute cu infrastructură de 
transport. 
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20,6%

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


79,4%

63,9%

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

mașinilor înmatriculate în alte județe 
decât B și IF?

36,1%

56,5%

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


43,5%

48,5%

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

artere pietonale?


51,5%

Populație- în general
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Ați fi de acord cu instituirea unei taxe de acces auto pentru 
zona centrală?

Populație- în general

Corelație 
semnificativă cu 
nivel de educație 
și sectorul de 
domiciliu.

3%
7%

18%

42%

26%

5%
3%

8%

16%

37% 29%

7%

scoala primara gimnaziu profesionala sau
10 clase

liceu universitar post-universitar

dezacord acord
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Ați fi de acord cu închiderea unor străzi din zona centrală și 
transformarea lor în artere pietonale?

Populație- în general

Corelație 
semnificativă cu 
nivel de educație 
și sectorul de 
domiciliu.

4%
7%

16%

42%

27%

5%
2%

7%

18%

38%
28%

6%

scoala primara gimnaziu profesionala sau
10 clase

liceu universitar post-universitar

dezacord acord
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cu siguranta 
da: 75,7%

mai degraba 
da: 18,6%

mai degraba 
nu: 3,2%

cu siguranta 
nu: 2,5%

Dvs. sunteți dispus să colectați selectiv gunoiul menajer (în 
saci/recipiente diferite)?

Dvs. sunteți dispus să valorificați gunoiul menajer 
selectat diferențiat?

cu siguranta 
da: 58,9%

mai degraba 
da: 21,2%

mai degraba 
nu: 12,5%

cu siguranta 
nu: 7,5%

Populație- în general
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Mai degrabă cu o 
persoană adultă 31-60 ani

Mai degrabă cu o persoană 
vârstnică, peste 60 de ani

50,4%
34,0%

Mai degrabă cu un tânăr 
19-30 ani

15,6%

Populație- în general
Dacă ar fi să gândiți Bucureștiul ca o persoană, cu ce fel de persoană l-ați asocia?



46

20,0%19,5%

16,2%

12,4%
10,8%

8,1%8,0%

5,0%

surprizatristetebucurierusinedezgustiubiremaniefrica

Populație- în general
Dacă ar fi să asociați Bucureștiul cu unul din următoarele sentimente cu ce sentiment l-ați asocia?
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Populația Capitalei
a. Pensionarii
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Pensionarii
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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Gândindu-vă la ultima lună vi s-a întâmplat….?

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?

Pensionarii
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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

Pensionarii
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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)?

Pensionarii



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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Pensionarii
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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

Pensionarii
În ultimul an ați….?



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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Pensionarii



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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Pensionarii
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Populația Capitalei
b. Părinții cu copii până în 18 ani
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Părinții

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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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 
străinătate: 

17%

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

Părinții



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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Părinții
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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?

Părinții
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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

Părinții
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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

Părinții
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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

Părinții
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Populația Capitalei
c. Angajații



31%

7%

1%
2%

Angajați

65

41%

31%

10%
12%

2%
4%

autoturismautobuz, troleibuztramvaimetroubicicleta, motocicletamers pe jos Autoturism privat

Ridesharing

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

Autoturism firmă

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZ5-7-xcbjAhVL3KQKHWMaDUoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlinewebfonts.com/icon/553938&psig=AOvVaw354ne3EwVk2J_bUeSU-DKY&ust=1563816837955867
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwibisfyycbjAhUjuqQKHVfaCKcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlinewebfonts.com/icon/406378&psig=AOvVaw3hQfzN0rFamlexUmvVpMWi&ust=1563817883005910
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21%

27%

4%

1%

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? 

12%

37%

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

Angajați

Indicatori ai tendinței centrale:
Media= suma/număr de cazuri;
Mediana împarte eșantionul în două părți egale
Modul= arată valoarea unde se concentrează cei mai mulți dintre respondenți
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15%

22%

26%

9% 10% 9%

6%

3%

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

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?

Angajați
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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?

Angajați
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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

Angajați
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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?

Angajați
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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;

Angajați
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Populația Capitalei
d. Grupuri vulnerabile



Aparțineți
grupului …

In cartierul Dvs. 
sunt….

Credeți că sunt un 
grup vulnerabil?

Mame singure 5% 77% 72%
Tineri care au părăsit centrele de plasament 1% 60% 64%

Persoane fără loc de muncă 59% 85% 71%
Persoane cu dizabilități 10% 66% 73%

Copii aflați în grija statului 54% 60%
Victime ale violenței în familie 3% 64% 64%

Persoane aflate în sărăcie 28% 78% 74%
Persoane fără adăpost 1% 67% 70%

Imigranți 34% 47%
Rromi 48% 90% 83%

Persoane care locuiesc în condiții inadecvate 20% 61% 62%
Persoane dependente de alcool, droguri 55% 59%

Mame minore 50% 55%
Persoane care au ieșit din penitenciar 1% 50% 56%

Copii aflați în dificultate (copii separați de părinți. copii părăsiți in unități 
sanitare, copii abuzați, neglijați sau supuși exploatării, , copii delincvenți. 

copii cu tulburări de comportament).
55% 57%

Tineri aflați în situații de risc (tinerii care părăsesc sistemul de protecție 
socială, tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecție socială) 1% 49% 57%

Persoane adulte in situații de vulnerabilitate  (victime ale traficului de 
ființe umane. Persoane infectate/ bolnave HIV/SlDA, șomerii, refugiați/ 

azilanți)
1% 44% 62%

Persoane vârstnice neinstituționalizate, fără grade de dependență, fără 
îngrijitori tradiționali, singuri 5% 57% 65%
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Grupuri vulnerabile







Modalitate de citire:
Aproximativ 12% din populație se 
percepe ca aparținând unui grup 
vulnerabil. La acest chestionar au 
răspuns doar persoanele care s-au 
autodefinit ca aparținând unui 
grup vulnerabil!

Apartenența la grupul persoanelor 
vulnerabile este dată de lipsa 
locului de muncă. Majoritatea celor 
care s-au perceput a fi vulnerabili 
au fost cei aflați într-o situație de 
dependență financiară (59%), ceea 
ce nu înseamnă în mod necesar 
șomaj. Pe un loc secund în ierarhia 
apartenenței auto percepute la 
grupurile vulnerabile sunt rromii.
Gradul cel mai ridicat de vizibilitate 
în interiorul grupului de persoane 
vulnerabile îl au rromii. 90% din 
persoanele vulnerabile au apreciat 
că în cartier sunt rromi. Pe locurile 
secunde în ierarhia vizibilității se 
poziționează: persoanele fără loc 
de muncă (85%), persoanele sărace 
(78%) și mamele singure (72%_.
Rromii au și cel mai ridicat nivel de 
recunoaștere a statutului de grup 
vulnerabil (83%), urmați de 
persoanele sărace, persoanele cu 
dizabilități și mamele singure.
Cea mai scăzută recunoaștere o 
înregistrează imigranții (47%).
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
mamele singure?

22%

19%

16%

12%

12%

4%

3%

3%

3%

1%

1%

1%

Sărăcia, dificultățile financiare

Singuratatea și izolarea

Creșterea copilului in condiții neadecvate

Anatema societății (batjocura, umilință, persoane care au făcut o 
greșeală)

Lipsa ajutorului din partea statului (indemnizatii speciale)

Lipsa consilierii/ asistenței psihologică

Nepăsarea partenerului

Lipsa locurilor de muncă

Traumele copilului care crește fără tată

Nevoia de sprijin din partea familiei

Lipsa ajutorului in cresterea copilului

Lipsa centrelor de asistență și adăpost

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
tinerii care au părăsit centrele de plasament?

38%

25%

13%

13%

13%

Probleme compartamentale (lipsa de caracter, lipsa de afectiune,
incapacitate de acomodare)

Sărăcia, lipsa banilor

Lipsa ajutorului din partea statului

Singurătatea

Anturaje periculoase

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
Persoanele fără loc de muncă

46%

15%

14%

11%

6%

4%

1%

1%

Săsărcia, lipsa banilor

Lipsa calificarilor necesare angajării

Discriminare pe piața muncii

Lipsa suportului din partea statului

Excluziunea socială

Munca la negru

Marginalizare socială

Lenea

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
Persoanele cu dizabilități

30%

18%

18%

16%

9%

5%

2%

2%

2%

Nevoie de îngrijitor/asistent

Boli asociate

Sărăcie, lipsa banilor

Dificultăți de deplasare 

Lipsa de sprijin din partea statului

Marginalizare, neintegrare socială

Lipsa unui loc de munca

Discriminare socială

Singuratate

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
Copiii aflați în grija statului

43%

14%

14%

14%

14%

Traume psihologice

Traume fizice

Singurătate

Discriminare socială (nepăsare)

Lipsa suportului din partea statului

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
Victimele violentei in familie

51%

22%

8%

8%

5%

3%

3%

2%

Traume fizice

Traume psihice

Provenienta din familii cu violență

Lipsa unei legislatii care să îi protejeze real

Lipsa banilor, sărăcia

Lipsa educatiei

Boli psihice

Traumatizarea copiilor

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
Persoanele aflate în sărăcie?

18%

18%

15%

12%

6%

6%

6%

6%

6%

3%

3%

3%

Lipsa locurilor de munca

Discriminare pe piața muncii

Lipsa de sprijin din partea statului

Lipsa ajutoarelor sociale suficient de mari

Discriminare socială

Marginalizare

Masă caldă

Lipsa calificarilor necesare angajîrii

Mizerie, insalubritate

Lipsa locuinței

Perpetuarea sărăciei (s-au născut săraci)

Supra aglomerarea locuintei

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
Persoanele fără adăpost?

25%
20%

9%
7%

4%
4%
4%
4%
4%

3%
3%
3%
3%
3%
3%

1%
1%
1%

Faptul că dorm pe stradă
Sărăcia, lipsa banilor

Lipsa ajutorului social din partea statului
Marginalizarea

Sunt violenți, devianți
Lipsa de interes a Primăriei

Discriminare socială
Lipsa unei mese calde, corespunzatoare

Lipsa asistenței juridice necesare pentru obtinerea drepturilor
Lipsa unui loc de muncă

Sunt alungați de oameni
Fatul că sunt copii, nu au aparținători

Probleme psihice
Lipsa hainelor

Lipsa igienei, asistenței medicale
Dorm în scări de bloc

Bolile, infecțiile, mizeria
Discriminare pe piața muncii

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
Rromii?

34%
11%

11%
9%

8%
5%

4%
4%

3%
2%
2%
2%

1%
1%

1%
1%
1%
1%

Discriminare socială
Sărăcia, lipsa banilor

Auto- marginalizarea (refuzul de a se integra)
Lipsa educației

Rasismul (culoare)
Devianță, delicvență

Lipsa locurilor de muncă
Mizerie, igienă deficitară

Lipsa sprijinului din partea statului
Condiții proaste de locuire

Marginalizarea socială
Lipsa locuințelor

Discriminare pe piața muncii
Fac parte din secte (religioase)

Lipsa ajutorului din partea Primăriei
Nerespectarea normelor

Sunt corupți
Consum cultural diferit (manele)

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
Persoanele care trăiesc în condiții neadecvate?

53%

13%

13%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

3%

Sărăcia, lipsa banilor

Mizeria

Lipsa de interes a Primăriei in gestionarea fondului locativ

Costuri mari ale intreținerii

Lipsa locurilor de munca

Depresie, suparare, probleme psihice

Lipsa ajutorului din partea statului

Lipsa unei mese calde, hranei adecvate

Lipsa centrelor de asistență permanentă

Dezinteresul societății

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
Persoanele dependente de alcool, droguri?

30%

15%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

5%

5%

Bolile asociate

Violență, delicvență, devianță

Faptul că instigă/ corup alte persoane

Lipsa centrelor de reabilitare

Sărăcia, lipsa banilor

Oportunități prea multe de achizionare a alcoolului si drogurilor

Singuratatea

Discriminarea

Lipsa locurilor de munca

Costul ridicat al tratamentelor

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
Mamele minore?

21%

21%

16%

11%

11%

5%

5%

5%

5%

Lipsa posibilităților de întreținere a copilului

Sărăcie, lipsa banilor

Lipsa consilierii psihologice gratuite

Victime ale abuzurilor sexuale

Marginalizare socială

Lipsa unui cadrul legislativ care să reglementeze reintegrarea lor socială

Lipsa educatiei sexuale in scoli

Lipsa locului de munca

Anatemă socială (etichetare negativă)

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
Persoanele care au ieșit din penitenciar?

45%

21%

6%

6%

6%

6%

3%

3%

3%

Recidivă: violență de mare intensitate

Marginalizare socială

Discriminare pe piața forței de munca

Lipsa unor programe de reabilitare

Probleme psihice și psihologice

Lipsa unui ajutor din partea statului

Discriminare

Auto-marginalizare

Boli, sănătate precară

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
Copiii aflați în dificultate

40%
11%

9%
6%
6%
6%
6%
6%

3%
3%
3%
3%

Abuzuri fizice

Exploatare

Cadru legislativ prea permisiv pentru parinți

Delicvență, devianță

Probleme de sanatate

Probleme psihice

Lipsa de protectie din partea statului

Singurătatea

Discriminare

Lipsa banilor, sărăcia

Lipsa educatiei

Condiții precare de locuire

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
Persoane adulte în situații de risc

34%

21%

10%

7%

7%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Comorbiditati

Discriminarea socială

Victime ale traficului de persoane

Lipsa banilor, sărăcia

Lipsa asistenței medicale adecvate

Apartenenta la grupuri infractionale

Marginalizarea

Discriminarea pe piata muncii

Lipsa de asistență juridică

Lipsa medicamentelor necesare

Victime ale violenței

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă, la dvs. în cartier:
Persoane vârstnice fără aparținători

23%
18%

16%
11%

10%
10%

5%
2%

1%
1%
1%
1%

Singuratatea

Sărăcia

Lipsa unui ajutor

Lipsa de interes a comunității

Lipsa ingrijitorilor specializați

Lipsa ajutorului social

Boli, sănătate precară

Lipsa de implicare a Primăriei

Lipsa unui cadrul legislativ adecvat

Lipsa azilelor pentru săraci

Dificultăți de deplasare de la domiciliu

Lipsa unei mese calde, a hranei adecvate

Grupuri vulnerabile
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Care considerați că este principala problemă cu 
care se confruntă, la dvs. în cartier:

Tinerii aflați în situații de risc

În cazul tinerilor aflați în situații de risc au fost 
identificate trei probleme cu ponderi egale (33%): 
lipsa locului de muncă, lipsa protecției din partea 
statului și condițiile locative precare.

Care considerați că este principala problemă 
cu care se confruntă, la dvs. în cartier:

Imigranții?

Singura problemă identificată în cazul imigranților a 
fost cea a obținerii unui loc de muncă. Majoritatea nu 
consideră că în cartier sunt imigranți și nu consideră 
ca aceștia sunt persoane vulnerabile.

Grupuri vulnerabile
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De ce tipuri de ajutor credeți că au nevoie persoanele care aparțin unui grup vulnerabil?

67%

38%

32%

29%

27%

26%

9%

1%

Ajutor în bani

O masă pe zi (cantină socială)

Consiliere

Acces îmbunătățit la servicii de sănătate

Locuințe

Ajutor în integrarea pe piața muncii

Ajutor în continuarea studiilor

Servicii culturale

Grupuri vulnerabile
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da: 25%

nu: 75%

În anul 2018, dvs. ați primit vreun ajutor din partea statului?

54%

13%

11%

11%

7%

7%

6%

6%

6%

Ajutor în bani

Alimente

Consiliere

O masă pe zi (cantină socială)

Ajutor în integrarea pe piața muncii

Servicii culturale

Acces îmbunătățit la servicii de 
sănătate

Locuințe

Ajutor în continuarea studiilor

Ce tip de ajutor ați primit din partea statului?

Grupuri vulnerabile
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Populația Capitalei
e. Studenții



Studenții

94

În prezent, sunteți înscris/ă la un 
program…

locuri bugetate: 
65%

locuri cu taxă: 
35%

Volum eșantion: 400 respondenți. Datele sunt prezentate neponderat.

Sunteți înscriși la mai multe 
facultăți?

nu: 99%

da: 1%

La două facultăți: 0,8%
La patru facultăți: 0,3%

licență: 76%

master: 23%
doctorat: 

1%

Locuri bugetate sau cu taxă?
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40%

29%

13%

7%

5%

5%

1%

științe inginerești, politehnice

științe sociale, juridice si economice

științe ingineresti agronomie

matematica și științe ale naturii

știinte umaniste și arte

știinte biologice și medicale

știintele sportului și educației fizice

Specializarea universitară?

Matematică și științe ale 
naturi 

Știința mediului, Geologie, Geografie, Inginerie chimică, Chimie, Fizică, Informatică, 
Matematică

Științe inginerești

Zootehnie, Ingineria produselor alimentare, Biotehnologii, Inginerie și management în agricultură și 
dezvoltare rurală, Silvicultură, Inginerie forestieră, Horticultură, Agronomie

Inginerie și management, Ingineria mediului, Ingineria materialelor, Mecatronică și robotică,  Științe 
inginerești aplicate,  Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Ingineria sistemelor, Calculatoare și 
tehnologia informației, Ingineria transporturilor, Inginerie aerospațială, Inginerie geodezică, Inginerie 
geologică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Inginerie energetică, 
Inginerie electrică, Inginerie civilă și instalații

Științe biologice și 
biomedicale Biologie, Biochimie, Medicină, Medicină veterinară, Medicină dentară, Farmacie

Științe sociale Drept, Științe administrative, Științe ale comunicării, Sociologie, Asistență socială, Relații internaționale și 
studii europene, Științe politice, Informații și securitate națională, Ordine publică și siguranță națională, 
Științe militare, Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică, Informatică economică, Contabilitate, 
Economie, Finanțe, Management, Marketing, Economie și afaceri internaționale

Științe umaniste și arte Filologie, Filozofie, Istorie, Teologie, Studii culturale, Arhitectură și urbanism, Arte vizuale, Istoria și teoria 
artei, Teatru și artele spectacolului, Cinematografie și media, Muzică

Știința sportului și 
educației fizice Educație fizică și sport, Kinetoterapie

Studenții
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19%

28%

9%

41%

0%
4%

autoturismautobuztramvaimetroubicicletamers pe jos

12%

6%

1%

Autoturism privat

Ridesharing

Taxi

Posibilitate de alegeri multiple. Sumă >100%

Când te deplasezi în interului Bucureștiului, către facultate, folosiți în principal…?

Studenții

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZ5-7-xcbjAhVL3KQKHWMaDUoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlinewebfonts.com/icon/553938&psig=AOvVaw354ne3EwVk2J_bUeSU-DKY&ust=1563816837955867
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Media cheltuielilor lunare pentru cazare în 
București (opinie la nivel de total eșantion)518 lei

Media cheltuielilor lunare cu transportul în 
București (opinie la nivel de eșantion)116 lei

din București: 
38%

venit pentru 
studii: 62%

Sunteți din București sau ați venit special 
pentru studii?

Date la nivel de total eșantion. Pentru cei care 
nu cheltuiesc cu cazarea sau deplasarea a fost 

trecută suma 0

892 lei
Media cheltuielilor lunare pentru cazare în 
București (opinie la nivel celor care locuiesc cu 
chirie)

Studenții
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Dacă ați venit pentru studii, ce v-a determinat să vă alegeți o 
universitate din București?

53%

32%

31%

9%

7%

7%

Programul de studiu dorit nu se găsea în 
alt oraș

Oportunitățile de angajare pe durata 
studiilor

Prestigiul universităților din Capitală

Multiplele posibilități de petrecere a 
timpului liber (cluburi, baruri, 

restaurante)

Bucureștiul se află aproape de localitatea 
de unde provin

Dorința de a locui într-un oraș mare / 
cosmopolit

Posibilitate de alegeri multiple. Sumă >100%

12%
8%

6%
6%

5%
5%

5%
5%
5%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

2%
2%

2%
2%

2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

0,4%
0,4%

PRAHOVA
TELEORMAN
CONSTANTA
DAMBOVITA

ARGES
BRAILA
BUZAU

IALOMITA
OLT

GIURGIU
SUCEAVA

BACAU
BRASOV

GORJ
NEAMT

ILFOV
VRANCEA

DOLJ
GALATI

BOTOSANI
CALARASI

CLUJ
HARGHITA

HUNEDOARA
MURES
TULCEA
VALCEA
VASLUI

BISTRITA NASAUD
IASI

Din ce județ ați venit în București pentru studii?

Studenții
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Unde locuiți pe durata anului universitar?

36%

30%

13%

8%

8%

3%

3%

1%

in camin

in locuinta proprie, cu parintii

cu chirie singur

cu chirie impreuna cu alti studenti/tineri

in locuinta proprie fara parinti

in gazda la o persoana straina

in gazda la o ruda

in chirie cu familia

da: 7%

nu: 93%

Ați studiat pentru cel puțin o lună în 
străinătate?

Studenții
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Vă rugăm evaluați prin note de la 1(foarte slab) la 10 (foarte bine) viața de student în București din punctul de vedere al…..

8,11

7,81

7,75

7,74

7,53

7,33

7,19

7,06

oportunităților de petrecere a timpului liber

evenimentelor dedicate studenților (conferințe, școli de vară, sesiuni de 
comunicare)

accesului la materiale educaționale (manuale, cărți, articole de 
specialitate)

accesului la resurse de cercetare (instrumente, aparatură, programe
software etc)

calității actului educațional în raport cu formarea dvs. profesională 
(cursuri, profesori)

digitalizării procesului educațional (utilizarea noilor tehnologii)

ofertelor de cazare disponibile

costurilor lunare de întreținere

Studenții
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da: 69%

nu, ci în alt oraș 
din țară: 17%

nu, în 
străinătate: 

14%

Doriți să rămâneți în București după 
finalizarea studiilor

TOP 5 orașe de stabilire după terminarea 
studiilor: Brașov, Cluj Napoca, Piatra Neamț, 
Alexandria

TOP 5 țări de emigrare: Anglia, Italia, Olanda, 
Canada, SUA

Studenții
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Care este așteptarea dumneavoastră pe plan profesional, după finalizarea studiilor? 

37%

24%

23%

6%

6%

4%

1%

să mă angajez într-o multinatională

să mă angajez în sectorul public

să imi deschid propria afacere

să mă angajez în sectorul non-profit

să mă angajez într-o firmă mai mică

altceva

nu pot aprecia

Studenții



103

Care dintre următorii factori considerați că ar face Bucureștiul un oraș mai atractiv pentru studenți, dacă s-ar investi mai mult în el?

90%

88%

88%

87%

87%

87%

81%

79%

78%

Oportunități de practică / internship în mediul privat

Proiecte pentru studenți implementate de organizațiile 
studențești

Subvenții de cazare sau alte oportunități similare

Oportunități de practică / internship în instituțiile 
administrației publice

Evenimente care să reunească studenți de la mai multe 
universități

Locuri atractive de petrecere a timpului liber în oraș 

Hub-uri creative și de inovare

Săli de fitness / sport dedicate special studenților

Oportunități de practică / internship în sectorul non/profit

Posibilitate de alegeri multiple. Sumă >100%

Studenții
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În prezent sunteți membru în…

31%

15%

14%

11%

11%

6%

5%

1%

Asociații studențești

Asociații ale tinerilor

Într-o fundație sau 
asociație umanitară

Cluburi sportive

Într-o organizație de 
mediu

Într-o organizație 
bisericească

Partid politic

Într-un ONG pentru
protectia animalelor

(posibilitate de alegeri multiple)

53% dintre studenți nu sunt membri în 
nicio organizație civică

da, 
sporadic: 

23%

da, periodic: 
30%

nu: 47%

Ați fost implicat în acțiuni de 
voluntariat în ultimele 12 luni? 

da, 
sporadic: 

36%

da, periodic: 
38%

nu: 26%

Sunteți dispus sa vă implicați în 
viitor în acțiuni de voluntariat?

Dacă, da, în ce domenii doriți să 
activați ca voluntar?

29%

24%

23%

21%

18%

17%

13%

protecția mediului

protecția animalelor

sănătate

educație

cultură, artă, sport

servicii sociale

voluntar la nivel
international

Studenții
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Populația Capitalei
f. Micii întreprinzători
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IMM

29%

19%

8%

8%

5%

5%

5%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

0%

Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice

Constructii

Informatii si comunicatii

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport

Tranzactii imobiliare

 Industria prelucratoare

Transport si depozitare

Sanatate si asistenta sociala

Alte activitati de servicii

Hoteluri si restaurante

Activitati de spectacole, culturale si recreative

Invatamant

Intermedieri financiare si asigurari

Agricultura, silvicultura si pescuit

Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare

Domeniul de activitate

6

5 Număr mediu de angajați (firme foarte mici)

Număr mediu de ani de înființare (sub media 
națională)
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3739 
lei

Costul înființării și susținerii unui loc de muncă, 
anul trecut, în firma dvs.

27%
Măsura în care este percepută influența 
investițiilor administrației locale asupra costului 
unui loc de muncă.

41%

31%

23%

26%

22%

este aproape de locuință

oferă vad bun/ clientelă

preț accesibil al locației

este o zonă de prestigiu

accesibilitate ridicată pentru 
angajați

De ce ați ales această zonă pentru a vă desfășura activitatea?

va extindeti 
afacerea: 49%

sa o mentineti la 
fel: 32%

sa va 
diminuati 
afacerea: 

15%

sa renuntati 
la ea: 5%

În următorii 3 ani ați vrea să…?

IMM
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Care ar fi, din perspectiva dvs., cele mai importante 3 măsuri pe care administrația din București le-ar putea lua pentru a face orașul mai 
atractiv pentru afaceri?

48%

41%

36%

25%

18%

15%

13%

12%

7%

5%

3%

1%

Reglementări fiscale, care să favorizeze dezvoltarea de afaceri

Investiții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților

Investiții în educație și formarea forței de muncă 

Investiții pentru creșterea mobilității mărfurilor (transport mărfuri)

Dezvoltarea de centre de afaceri, coworking, hub-uri, cercetare, inovare

Obținerea facilă a aprobărilor și autorizațiilor necesare

Reglementări urbanistice care să favorizeze construcția de spații de …

Promovarea antreprenoriatului și furnizarea de servicii de consultanță …

Investiții pentru a face orașul atractiv pentru forța de muncă din România  

Promovarea Bucureștiului ca destinație regională și atragerea de forță …

Adoptarea și implementarea consecventă a unei strategii care să ofere o …

Altă măsură
Alegeri multiple

IMM
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Ați susținut financiar prin sponsorizări, 
donații, burse sau prin alte mijloace, 

activități de interes public local?

nu:86%
da:14%

Dacă da, cum?

BANI: 81%
BUNURI: 

9%

VOLUNTARIAT
: 10%

(31% de 
refera la cei 
2% impozit)

Dacă da, cui?

46%

31%

9%

8%

4%

2%

ONG

COPIILOR

ADMINISTRARII COMUNA
(ASOCIATIILOR)

BISERICII

BATRANILOR

PESOANELOR CU DIZABILITATI

IMM
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el insusi: 40%

angajatii 
sai: 36%

comunitatea 
in care 

activeaza: 
25%

Din punctul dvs. de vedere, un antreprenor trebuie să creeze 
valoare în primul rând pentru?

IMM
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2. Liceenii



Liceenii

112

Media banilor de buzunar pe lună 
(opinie la nivelul eșantionului)

Media cheltuielilor lunare pentru activități 
culturale (opinie la nivelul eșantionului)

Venitul media veniturilor lunare per adult/ gospodărie (date 
conform INS sem 1/2019)

512 lei

163 lei

3318 lei

Media veniturilor necesare pe lună unui tânăr pentru a se descurca in 
București (opinie la nivelul eșantionului)4057 lei

Media veniturilor pe membru de familie (date 
conform INS sem 1/2019)2765 lei
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41%

32%

5%

1%

21%

1 singur mijloc

2 mijloace

3 mijloace

4 mijloace

NU folosesc transport în comun

20%

48%

27%

4%
1%

15 min sau mai 
puțin

16-30 min 31-60 min 61-120 min peste 120 min

32 
min

30 
min

30 
min

Cu aproximație câte minute faci de obicei de acasă până la școală?

medie mediană mod

Câte mijloace de transport în comun utilizezi 
când te deplasezi către școală?

Liceenii
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16%

30%

39%

13%

1%

11%

autoturismautobuztramvaimetroubicicletamers pe jos 8%

8%

1%

Autoturism privat

Ridesharing

Taxi

Posibilitate de alegeri multiple. Sumă >100%

Când te deplasezi în interului Bucureștiului, 
către școală, folosești în principal…?

Liceenii

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZ5-7-xcbjAhVL3KQKHWMaDUoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlinewebfonts.com/icon/553938&psig=AOvVaw354ne3EwVk2J_bUeSU-DKY&ust=1563816837955867
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwibisfyycbjAhUjuqQKHVfaCKcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlinewebfonts.com/icon/406378&psig=AOvVaw3hQfzN0rFamlexUmvVpMWi&ust=1563817883005910


18%

15%

17%

17%

17%

16%
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Ponderea eșantionului în funcție de sectorul unde 
este poziționat liceul.

8%

17%

20%

22%

19%

10%

Ponderea eșantionului în funcție de sectorul în care 
locuiește respondentul.

4% locuiesc în afara Bucureștiului

Liceenii



PONDERI DEPLASARI INTER-
SECTOARE ALE LICEENILOR

15%

39%

72%

50%

45%

26%

Pondere liceeni care se deplasează din 
total liceeni care locuiesc în sectorul 
respectiv deplasează
Pondere liceeni care nu se deplasează 
pentru studii din total liceeni în sector

1% din total liceeni
0,5% din total liceeni
0,2% din total liceeni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 2 3 4 5 6
Sector de destinație

sector 1 sector 2

sector 3 sector 4

sector 5 sector 6

0%

5%

10%

15%
sector 1

sector 2

sector 3

sector 4

sector 5

sector 6

sector 1 sector 2

sector 3 sector 4

sector 5 sector 6

Sursa datelor: Banca Mondială,
Sondaj SIDU București



7,5

8,0

7,0

7,6

7,0

7,3

7,0

7,0

6,8

9,3

9,3

9,0

8,9

8,6

8,5

7,3

6,8

6,4

Oportunitățile de distracție (cafenele, cluburi, 
discoteci, concerte, spectacole)

Parcuri, locuri de relaxare

Serviciile culturale (cinema/săli de concerte/ teatre/ 
biblioteci…

Activități pentru adolescenți (locuri pentru practicarea 
sporturilor, hobbyurilor, artelor

Oportunitățile de studiu/educație pentru tine

Oportunități de angajare part time în timpul 
liceului/vacanțelor

Siguranța publică 

Serviciile de transport în comun

Curățenie 

Cartier București

117

Notă de la 1 la 10 pentru Cartierul în care locuiești și pentru București pentru următoarele aspecteLiceenii
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1%

2%

2%

2%

5%

6%

9%

15%

17%

24%

29%

29%

46%

creșterea capacității administrative

creșterea oportunităților educaționale (licee sportive, alte 
oportunități)

creșterea oportunităților de angajare (locuir de muncă)

mai multe magazine

reabilitarea aspectului clădirilor

creșterea dotări urbane (banci, parcari, iluminat public)

degajarea traficului

îmbunătățirea infrastructurii rutiere (asfaltări, piste pentru 
bicicliști, amenajare/dagajare trotuare)

creșterea oportunităților de petrecere a timpului liber (sali 
de concerte, concerte, terenuri de sport)

creșterea calității și cantității spațiilor verzi

creșterea calitatii mijlocelor de transport în comun 
(frecvență, curatenie, aer condiționat)

creșterea siguranție publice (poliție, patrule)

creșterea calității serviciilor de curățenie

Care sunt principalele două aspecte pe care le-ai dori îmbunătățite în cartierul în care locuiești?

Posibilitate de 
alegeri multiple. 
Sumă >100%

alt cartier: 
23%

același cartier: 
76%

NR: 1%

Dacă ai avea posibilitatea să îți achiziționezi o locuință, 
ai vrea să fie în cartierul în care locuiești sau în altul?

Liceenii
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2%

2%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

7%

13%

23%

24%

37%

56%

Cresterea performațelor administrative

Imbunătățirea calității utilităților publice (apă, canalizare)

Creșterea oportunităților de angajare

Scăderea prețurilor

Reabilitarea fațadelor

Activități culturale

Imbunătățirea educației (burse, calitatea profesorilor)

Amenajare de parcuri și spații verzi

Amenajarea de parcări auto

Imbunătățirea infrastructurii rutiere (piste, astfaltări)

Creșterea siguranței publice

Îmbunătățirea condițiilor de trafic

Creșterea calității transportului în comun (aer condiționat, frecvență)

Imbunătățirea serviciilor de curățenie

Care sunt principalele două aspecte pe care le-ai dori îmbunătățite în București?

Posibilitate de alegeri multiple. 
Sumă >100%

Liceenii



Săptămânal Lunar De câteva ori 
pe an

0 dată-de două 
ori pe an

Mai puțin de o 
dată pe an Nu merg

La mall 66% 31% 3% 1% 0% 0%

La hiper-market 80% 16% 4% 1% 0% 0%

La bibliotecă 8% 17% 22% 17% 9% 28%

La săli de sport 32% 16% 14% 9% 4% 25%

La săli de “entertainment” (teatru, 
cinema, „escape rooms”, săli de 

jocuri…)
10% 46% 23% 11% 5% 5%

La baruri/cafenele 45% 25% 13% 3% 1% 13%

La cluburi 7% 27% 17% 10% 5% 34%

În parc 77% 19% 3% 1% 1% 0%

În afara Bucureștiului, pentru relaxare/ 
petreceri/sport 8% 25% 37% 18% 6% 5%

120

Cât de des mergeți…..?

Liceenii
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34%

32%

25%

22%

15%

15%

10%

9%

9%

7%

7%

6%

6%

1%

as petrece mai mult timp cu prietenii

as calatori in afara tarii

as face sport sau fitness

as calatori in tara

consum cultural

as petrece mai mult timp cu familia

as face voluntariat

jocuri pe calculator/telefon

as merge la cumparaturi

as ajuta parintii in gospodarie

m-as odihni/as sta in casa

as sta pe internet

as participa la activitati artistice

as face altceva

Dacă ai avea timp liber, cum ai prefera să ți-l petreci? (două răspunsuri)

Posibilitate de 
alegeri multiple. 
Sumă >100%

Cât de mult utilizezi internetul într-o zi? (ore)

7%

20%

28%

20%
16%

5% 4%

două ore 
sau mai 

puțin

3-4 ore 5-6 ore 7-8 ore 9-10 ore peste 10
ore

nu pot
aprecia

Media: 6 ore 
și 20 min

Liceenii



facultate în 
București: 

64%

facultate în alt oraș 
din România: 10%

facultate în 
altă țară; 

11%

NU 
intenționez 
să urmez o 
facultate; 

10%

NS/NR; 5%

122

Intenționezi să urmezi o facultate în…?

SUA
22%

AUSTRIA
9%

CANADA
4%

ANGLIA
36%

OLANDA
4%

FRANȚA
4%

ITALIA
4%

Alte mențiuni: Belgia, Danemarca, Japonia, Suedia, Germania

71%

58%

56%

49%

38%

36%

27%

13%

4%

Dotările universităților 

Stilul de viață

Nivelul de trai din țara gazdă

Resursele pentru studenți

Educația este mai centrată 
pe nevoile pieței muncii 

Competența profesorilor

Specializări care nu există în
România

Atractivitatea orașului 
universitar 

Alt motiv

Care sunt principalele motive pentru care 
ai opta pentru continuarea studiilor în 

altă țară?

Posibilitate de alegeri multiple. Sumă >100%

Liceenii
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În ce măsură crezi că îți poți găsi un loc de muncă în 
București după terminarea facultății?

în foarte mare măsură: 
11%

în mare 
măsură: 51%

în mică 
măsură: 

33%

in foarte 
mică 

măsură: 6%

31%

17%

13%

12%

8%

6%

13%

Domenii umaniste

Domenii tehnice

Medicină umană și 
animală

Arte, domenii creative

Apărare, siguranță publică

Juridic

Nu știu încă

În ce domeniu ți-ar plăcea să lucrezi?

da, tot timpul: 7%

da, doar în 
vacanță: 40%

NU: 53%

Pe perioada liceului ai vrea să lucrezi 
part-time?

Liceenii
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Practici vreun sport?

3%

5%

6%

15%

artistice (dans, patinaj)

de întreținere

de luptă

de echipa

Ce sport?

Ai vreun hobby?

Da: 28%
Da:72%

Ce hobby?

1%

4%

10%

22%

32%

Tehnice

Jocuri, filme

Deplasări

Sportive

Creative, artistice

46%

44%

37%

36%

27%

23%

21%

19%

18%

18%

11%

10%

5%

Echipă/ club sportiv.

Grup de tineret în afara şcolii

Organizaţii pentru protejarea
mediului

Grup artistic sau de hobby (teatru, 
fotografie…)

Asociaţii culturale

Cursuri de atestare a unor 
competențe precum Cambridge, …

Organizaţii pentru sprijinirea
persoanelor defavorizate

Club de dezbateri

Crucea Roşie

Acţiuni de protest/manifestaţii

Organizaţii religioase

Asociaţii etnice

Alte organizatii

Până în prezent ai fost implicat în….?

Posibilitate de alegeri multiple. Sumă >100%

Liceenii



Fântânile 
Unirii
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Centrul vechi

Herăstrău

Palatul 
parlamentului

Arcul de 
triumf

15%

27%

5%

3%
4%

3%

3%

4%

4%

6%

8%

8%

10%

15%

29%

AQUA PARK

PISTE BICICLETE, ROLE

BAZIN DE INOT

PATINOAR

CINEMA, TEATRU IN AER LIBER

PUB-URI, CAFENELE, TERASE

INTERNET CAFFE

CLUBURI

SALI, TERENURI DE  SPORT

PARCURI SI PARCURI TEMATICE

Cel mai frumos loc din București Ce fel de spațiu ar trebui amenajat pentru tineri ca tine?

Liceenii



Ștefan Bănică
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Delia

Andra

Fortza ZU
Smiley

8%

9%

6%

5%
6%

Cel mai frumos concert la care ai fost Ce concert ți-ai dori în București în anul următor?

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

6%

EL CARUSEL

ELECTRIC CASTLE

RIHANNA

SUMMER WELL

SHAKIRA

LADY GAGA

METALLICA

JESSIE J

UNTOLD

CONCERT ROCK

NEVERSEA

Liceenii



Fortza ZU
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SPOTLIGHT

Târg de Crăciun

El Carrusel Summer well

8%

14%

7%

3%
6%

Cel mai interesant eveniment? Ce eveniment ți-ai dori în București în anul următor?

2%

2%

2%

3%

3%

4%

5%

5%

9%

31%

COACHELLA

FESTIVALUL COVRIGILOR

STREET MANIACS

CONCERT ROCK

DANS CLASIC SI CONTEMPORAN

DREAMHACK

CARNAVAL

SUMMER WELL

NEVERSEA

UNTOLD

Liceenii
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14%

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


86%

69%

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

mașinilor înmatriculate în alte județe 
decât B și IF?

31%

58%

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


42%

30%

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

artere pietonale?


70%

Liceenii
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da: 69%

nu: 31%

31%
34%

18%

5% 7% 5%

1-2 țări 3-4 țări 5-6 țări 7-8 țări 9-10 țări peste 10 
țări

Medie 5 țări

Ai fost până acum în străinătate?

3%

4%

8%

10%

12%

25%

27%

42%

50%

86%

SITE-URI DE STIRI

RETELE DE SOCIALIZARE

INSTAGRAM

SOCIAL MEDIA (generic)

YOUTUBE

FACEBOOK

RADIO

INTERNET (generic)

STIRI TELEVIZATE

COMUNICARE DIRECTĂ
(prieteni, familie,colegi)

De unde afli tu informațiile cu privire la proiectele din București 
care te vizează în mod direct?

Liceenii
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Mai degrabă cu un 
adolescent, până în 19 ani Mai degrabă cu o 

persoană adultă 31-60 ani
Mai degrabă cu o persoană 
vârstnică, peste 60 de ani

33% 22% 9%

Mai degrabă cu un tânăr 
19-30 ani

36%

Liceenii
Cu ce fel de persoană ați asocia Bucureștiul?
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4%
5%

8%
11%11%

16%17%

29%

sigurantafricamânierușinemândrieiubiretristețebucurie

Liceenii
Cu ce fel de sentiment ați asocia Bucureștiul?
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3.Artiști și creatori
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25%

13%

12%

11%

10%

10%

9%

9%

1%

Arte plastice

Literatura

Dans

Teatru

Film

Mangement cultural

Arhitectura

Muzica

Alt domeniu

15%

45%

25%

10%
5%

18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60 ani si peste

Categorii de vârstăCu care dintre următoarele domenii artistice 
vă identificați?

Eșantion ponderat pe categorii de vârstă

39 
ani Media de vârstă

Artiști și creatori
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da: 78%

nu: 22%

Ați urmat studii formale, în domeniul artistic, la 
o instituție de învățământ din București?

38%

32%

15%

7%

7%

liber profesionist, artist
independent

angajat al unei institutii
independente

angajat al unei instituii de interes
public

afiliat al unei institutii de utilitate
publica

angajat al unei institutii publice

Care dintre următoarele variante descrie actuala 
dumneavoastră situație, pe plan profesional? 

Artiști și creatori
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foarte
putin
bine

2 3 4 5 6
foarte
bine

9%

18%

13%

21% 22%

11%

6%

În general, cât de bine vă simțiți ca artist/creator într-un oraș ca Bucureștiul? Vă rugăm, 
acordați o notă de la 1 la 7 (unde 1 înseamnă „foarte puțin bine” și 7 înseamnă „foarte 
bine”)

Media
3,9

intr-un spatiu pe care il 
detineti in proprietate: 

15%

intr-un spatiu 
inchiriat de la o 
persoana sau 

instituite 
privata: 52%

spatiu 
inchiriat de la 

o institutie 
publica: 31%

alta situatie: 
2%

Artiști și creatori
În ce fel de spațiu creați?



În foarte mică 
măsură

În mică 
măsură

Nici în mică, nici
în mare măsură În mare măsură În foarte mare 

măsură

Accesul la fonduri în domeniu 21% 22% 16% 26% 15%

Schimburi de experiență cu artiști din alte țări 17% 22% 26% 13% 22%

Organizarea spațială a resurselor culturale 20% 16% 20% 18% 26%

Existența unei comunități de artiști care se sprijină reciproc 9% 24% 22% 23% 22%

Spații de creație puse la dispoziție de autoritățile locale 18% 23% 19% 23% 17%

Alte facilități puse la dispoziție de autoritățile locale (locuințe 
convenabile, facilități fiscale) 23% 18% 27% 14% 18%

O scenă culturală  incitantă, vie, dinamică 21% 23% 15% 23% 17%

Accesul la locuri de muncă în domeniu 24% 14% 23% 20% 19%

Remunerarea corespunzătoare a muncii artistice/creative 28% 15% 23% 16% 18%

Oportunități de dezvoltare profesională 19% 25% 31% 9% 15%

Relația bună cu autoritățile locale 20% 17% 26% 20% 17%

Un public receptiv la artă (care participă, consumă artă) 16% 14% 22% 29% 19%

Existența unor programe de incluziune  prin cultură, a grupurilor 
defavorizate 24% 16% 23% 19% 18%
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În ce măsură considerați că, într-un oraș ca Bucureștiul, activitatea 
artistică/creativă este încurajată prin următorul set de factori?

Artiști și creatori



În foarte mică 
măsură

În mică 
măsură

Nici în mică, nici
în mare măsură

În mare 
măsură

În foarte mare 
măsură NS/NR

... stimează? 23% 13% 15% 22% 14% 12%

... înțelege? 20% 16% 14% 17% 20% 13%

... dorește? 9% 22% 17% 21% 16% 15%

... iubește? 16% 12% 22% 20% 22% 9%
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În ce măsură puteți spune că trăiți într-un oraș în care 
publicul vă ...?

În foarte mică 
măsură

În mică 
măsură

Nici în mică, nici
în mare măsură

În mare 
măsură

În foarte mare 
măsură NS/NR

... vă ignoră? 13% 20% 21% 10% 20% 17%

... vă tolerează? 18% 14% 18% 28% 15% 8%

... vă sprijină pe termen scurt (rezolvă punctual situaţii, nevoi)? 20% 11% 25% 12% 16% 15%

... vă sprijină pe termen lung (investesc sistematic și strategic în 
cultură)? 13% 14% 18% 25% 17% 13%

În ce măsură puteți spune că trăiți într-un oraș în care 
autoritățile publice ...

Artiști și creatori
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da: 48%
nu: 52%

În ultimii doi ani, ați desfășurat proiecte culturale sprijinite de 
autoritățile locale sau instituțiile publice din București (integral sau 
parțial)?

da: 
46%

Sprijin logistic?

da: 
51%

Sprijin financiar?

24%

22%

11%

10%

8%

7%

7%

Uniuni de Creatori (Uniunea Arhitecților, Uniunea 
Artiștilor Plastici, Uniunea Compozitorilor, …

AFCN (Administrația Fondului Cultural Național)

Primăria Bucureștiului (CREART, ARCUB, 
EXPOARTE sau altele)

ICR (Institutul Cultural Român)

CNC (Centrul Național al Cinematografiei)

Ministerul Culturii

Ordinul Arhitecților

Care au fost instituțiile publice care v-au sprijinit?

Artiști și creatori



139

2,21

2,21

2,44

2,33

2,98

2,71

2,62

2,81

Cultura de masă

Cultura de elită

Cultura alternativă

Contra-cultură

sprijinul primit

Comparație de medii

Vă rugăm ierarhizați aria de cuprindere a inițiativelor artistice incluse în listă, considerând 
sprijinul primit și sprijinul care ar trebui oferit din partea autorităților locale.

Notarea se va face cu cifre de la 1 la 4, unde 1=sprijinul cel mai mic, 4=sprijinul cel mai mare

38%

20%
25% 17%16%

14%

26%

44%

sprijinul cel
mai mic

2 3 sprijinul cel
mai mare

sprijinul primit
sprijinul care ar trebui sa fie oferit

Cultura de masa

31% 33%

20%
16%16%

25%

32%

27%

sprijinul cel
mai mic

2 3 sprijinul cel
mai mare

Cultura de elita

25% 30%

21%
24%

23% 19%

31%
27%

sprijinul cel
mai mic

2 3 sprijinul cel
mai mare

33%
26%

15%

26%

16% 21%

27%
36%

sprijinul cel
mai mic

2 3 sprijinul cel
mai mare

Cultura alternativă

Contra-cultura

Artiști și creatori
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da: 74%

nu: 26%

Peste 5 ani, vă vedeți ca artist/creator tot în București?

Medie:
30.918 
lei/an

Aproximativ, cam la ce 
sumă se ridică venitul dvs. 

anual?

În opinia Dvs., pe scala următoare, cât de 
atrăgător este Bucureștiul pentru artiștii 

străini?

foarte 
neatragator:  9%

16%

28%

26%

foarte atragator: 
22%

Artiști și creatori



141

Ateneul român

Palatul 
parlamentului

Arcul de 
triumf10%

11%

8%

6%
7%

Să presupunem că un prieten din străinătate vine să viziteze Bucureștiul….?

Ce monument i-ați recomanda să viziteze?

Cercul 
militar

Biserica 
Stavropoleos

11%

10%

8%

7%

6%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

ATENEUL ROMAN

CASA POPORULUI

ARCUL DE TRIUMF

CERCUL MILITAR

BISERICA STAVROPOLEOS

CASA SCANTEII

PALATUL NOBLESSE

HERASTRAU

MUZEUL GEORGE ENESCU

PALATUL TELEFOANELOR

MUZEUL THEODOR PALLADY

Artiști și creatori



Piața 
Universității
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Centru vechi

Calea 
Victoriei

Muzeul 
satului

Piața 
Revoluției

10%

11%

7%

5%
6%

Cel mai frumos loc? Ce concert ți-ai dori în București în anul următor?

11%

10%

7%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

CENTRU VECHI

CALEA VICTORIEI

PIATA UNIVERSITATII

MUZEUL SATULUI

PIATA REVOLUTIEI

MUZEUL LITERATURII ROMANE

OPERA NATIONALA

TEATRUL NATIONAL

MUZEUL ANTIPA

CISMIGIU

HERASTRAU

PALATUL PARLAMENTULUI

Să presupunem că un prieten din străinătate vine să viziteze Bucureștiul….?Artiști și creatori
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11%

9%

8%

7%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

CONCURSUL INTERNATIONAL
GEORGE ENESCU

IMAPP BUCHAREST

SPOTLIGHT FESTIVAL

EVENIMENTUL SONORO

BUCURESTI DANSEAZA IN STRADA

STREET DELIVERY

FESTIVALUL COMIC CON

EVENIMENTUL TEATRU DE STRADA

EVENIMENTUL JAZZ FESTIVALUL

NOAPTEA MUZEELOR

SPECTACOL LA OPERA

NOAPTEA ALBA A GALERIILOR

BUCHAREST PHOTOFEST

POVESTI DIN BUCURESTI IN BENZI
DESENATE

SPOTLIGHT

Festivalul 
George Enescu

IMAPP

SONORO

București 
dansează în 

stradă

9%

11%

8%

5%
6%

La ce eveniment cultural i-ați recomanda să participe?

Artiști și creatori
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5. Navetiști cu mijloace de 
transport în comun
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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.

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

Navetiștii
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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.

Navetiștii
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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)

Navetiștii
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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?

Navetiștii
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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.

Navetiștii
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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.

Navetiștii
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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).

Navetiștii
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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?

Navetiștii
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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

Navetiștii
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Puncte de plecare din București 
utilizate frecvent?  

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

Navetiștii
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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?

Navetiștii
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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%



Navetiștii
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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%

Navetiștii
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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

Navetiștii
Cu ce fel de persoană ați asocia Bucureștiul?

Cu ce fel de sentiment ați asocia Bucureștiul?
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4. Turiști străini
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8%

8%

8%

8%

7%

6%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

REGATUL UNIT

ITALIA

GERMANIA

USA

FRANTA

TURCIA

ISRAEL

POLONIA

SPANIA

GRECIA

OLANDA

AUSTRIA

BELGIA

SLOVACIA

CEHIA

BULGARIA

UNGARIA

PORTUGALIA

SUEDIA

Țara de proveniență?

Turiști străini

1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%

UCRAINA
IRLANDA
CROATIA

DANEMARCA
CIPRU

LITUANIA
SLOVENIA

ALBANIA
NORVEGIA

INDIA
CANADA

ARABIA SAUDITA
ESTONIA

INDONEZIA
MAROC

COLUMBIA
IRAN

ISLANDA
BRAZILIA
ELVETIA

IRAK
KONGO

NIGER
PALESTINA

LIBAN
MALTA

PERU

Pentru 2018 INS apreciază 
că aproximativ 50% dintre 
turiștii în România au 
provenit din statele membre 
UE.

Țara de proveniență? (continuare)



masculin: 42%

feminin: 58%
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Gen Categorii de vârstă

12%

38%

30%

20%

18-29 ani 30-44 ani 45-59 ani 60-74 ani

46 
ani

Media de vârstă la nivel 
de eșantion

6%

22%

57%

16%

autoturism

autocar

avion

tren

Cu ce mijloc de transport ați ajuns în București?

Turiști străini
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da: 65%

nu: 35%

Sunteți prima dată în România?

Dacă ”da”- ce știați despre România înainte  de a ajunge aici?

13%

12%

10%

8%

8%

8%

7%

6%

6%

6%

6%

5%

3%

2%

2%

ATMOSFERA DEZAGRABILA

ISTORIE

FLORA, FAUNA

CALITATEA OAMENILOR

DRACULA

ORASE MEDIEVALE

PERSONALITATI ISTORICE

CLADIRI ISTORICE

PERSONALITATI ACTUALE

ATMOSFERA AGREABILA

CULINARE

STATIUNI

CASA POPORULUI

FESTIVALURI

OBIECTIVE TURISTICE

• Atmosferă dezagreabilă: corupție, mizerie, sărăcie, cerșetori, mulți 
romi, infrastructură proastă, politicieni incompetenți;

• Istorie: istorie zbuciumată, comunism, tară mică, Europa de est, 
Primul război mondial;

• Floră, faună: peisaje frumoase, munți frumoși, Delta Dunării, 
peisaje interesante, cascada Bigăr, floră și faună diversă;

• Calitatea oamenilor: oameni primitori, creativi, inteligenți, 
prietenoși, ospitalieri, deschiși

• Orașe medievale: Brașov, Sighișoara, Sibiu, Cluj-Napoca localități 
din Maramureș, orașe din Transilvania

• Personalități istorice: Brâncuși, Tonitza, Grigorescu, Ceaușescu, 
Carol 

• Clădiri istorice: Castelul Bran, Castelul Peleș, Calea Victoriei, 
Biserica neagră

• Personalități actuale: Simona Halep, Gheorghe Hagi, Nadia 
Comăneci,  Ion Țiriac

• Atmosferă agreabilă: țară frumoasă, primitoare, cluburi, distracție
• Culinare: mâncare, bună, vin, sarmale, mâncare gustoasă, palincă
• Stațiuni: Sinaia, Stațiuni de schi, litoral, Valea Prahovei, Poiana 

Brașov
• Festivaluri: Untold, festivalul de artă medievala de la Sighișoara
• Obiective turistice: obiective turistice în general, Porțile de fier, 

sculpturile din Tg. Jiu

Turiști străini
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da: 17%

nu: 83%

Aveți/ ați avut vreo rudă/ cunoștință în România?

Vă rog să numiți în ordinea preferinței cele mai importante 3 
obiective turistice pe care le-ați vizitat în București?

13%

9%

8%

7%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

CASA POPORULUI

MUZEUL DE ARTA

MUZEUL SATULUI

MUZEUL DE ISTORIE

ATENEUL

MUZEUL TARANULUI

CENTRUL VECHI

HERASTRAU

MUZEUL MILITAR

ARCUL DE TRIUMF

ANTIPA

CALEA VICTORIEI

PALATUL KRETZULESCU

PIATA CONSTITUTIEI

PASAJUL VICTORIA

SPLAIUL INDEPENDENTEI-DAMBOVITA

TEMPLUL CORAL

PIATA UNIVERSITATII

CISMIGIU

• ALTE mențiuni: Piața Unirii, Hanul lui Manuc, Biserica Stavropoleos, 
Fântâna Zodiac, Sky Tower, Gradina Botanică, Piața Revoluției, 
Palatul Justiției, Palatul Victoria, Parcul Carol, Cercul Militar, 
Catedrala Mântuirii Neamului, Muzeul de geologie, Biblioteca 
universitara, Palatul CEC, Berăria H, Therme

Turiști străini
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da: 32%

nu: 68%

Ați apelat la un ghid turistic?

Dacă ”da”, vă rugăm să acordați o notă calității acestui tur, de la 
1(foarte nemulțumitor) la 10 (foarte mulțumitor)! 

10%

29%

22%

14%

25%

6 7 8 9 10

8,16 Media notelor la nivel de eșantion

Turiști străini
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Care dintre următoarele afirmații se potrivesc cel mai bine obiectivelor turistice vizitate în București?

Dezacord total Dezacord Nici acord, nici 
dezacord Acord Acord total

Am găsit suficiente informații despre obiectivele urmărite. 24% 21% 21% 27% 7%

A fost ușor să găsesc pe cont propriu informații despre aceste obiective 17% 21% 24% 31% 7%

Le-am localizat cu ușurință. 20% 23% 26% 26% 5%

Sunt bine întreținute. 18% 18% 27% 33% 4%

Biletele de intrare au un preț accesibil / onest. 25% 18% 20% 29% 8%

Ghidajul a fost de bună calitate. 18% 25% 19% 31% 7%

Obiectivele turistice sunt variate 17% 25% 21% 28% 8%

Turiști străini
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da: 81%

nu: 19%

Pe perioada sejurului v-ați simțit în siguranță?

Foarte 
proaste Proaste Desul de 

bune Bune Foarte 
bune media

Cazare 19% 27% 28% 26% 3,61

Transport în interiorul orașului 24% 27% 29% 19% 3,43

Restaurante 26% 17% 22% 34% 3,64

Cluburi / baruri 23% 25% 23% 28% 3,57

Servicii culturale (teatru, operă, galerii de 
artă etc.) 24% 24% 19% 33% 3,61

Interacțiune cu localnicii 13% 21% 22% 44% 3,96

Vă rog să evaluați calitatea serviciilor pe care le-ați primit pe parcursul vacanței?

Turiști străini
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da: 37%

nu: 63%

Ați găsit cu ușurință un suvenir specific pentru București? Dacă ”da, care?

18%

18%

16%

16%

10%

7%

5%

3%

2%

2%

1%

1%

PRINT-URI

CULINARE

IMBRACAMINTE

CERAMICA

MAGNETI

HANDMADE

ICOANE

FIGURINE

CANI

ARTA

COSMETICE

ALTELE

• Print-uri: cărți, pliante, vederi, broșuri, harți;
• Culinare: vin, palincă , brânză, brânză de burduf, miere, ciocolată, 

țuică, 
• Îmbrăcăminte: ii, costume populare, pălării, pieptare, marame, 

tricouri, clopuri, eșarfe
• Ceramică: obiecte de ceramică, sticle, vase pictate
• Handmade: bijuterii, coșuri, prosop artizanal, produse artizanale;
• Figurine: bust cu Dracula, bust cu Carol I, Coloana Infinitului, păpuși 

românești, statuie cu lupoaica.
• Artă: tablouri, picturi
• Cosmetice: săpunuri organice
• Altele: drapel, CD cu muzică

Turiști străini
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da: 38%

nu: 62%

Intenționați să reveniți?
Câți bani estimați că veți cheltui până la sfârșitul acestei vacanțe 

în București (inclusiv cazare, chiar dacă a fost plătită în țara de 
plecare)? 

28%

35%

7%

2%

1%

28%

sub 500 euro

501-1000 euro

1001-1500 euro

1501-2000 euro

peste 2000

NR

690 
euro Media sumei cheltuite

Câte zile intenționați să petreceți în București?

5%

50%

38%

5%

1%

o zi

un week-end

4-7 zile

8-14 zile

15 zile sau mai mult

3 
zile

Media numărului de zile

Turiști străini
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De câte zile credeți că veți avea nevoie pentru a vizita toate 
atracțiile turistice care vă interesează?

6%

58%

35%

2%

o zi

2-3 zile

4-5 zile

6-7 zile

mai bune: 
26%

mai rele: 
22%

conform 
asteptarilor

; 52%

Față de așteptările avute, experiențele trăite în acest sejur au 
fost…?

da: 33%

nu: 67%

Ați vizitat sau veți vizita și alte locuri din România?

Turiști străini
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Mai degrabă cu o 
persoană adultă 31-60 ani

Mai degrabă cu o persoană 
vârstnică, peste 60 de ani

52%
30%

Mai degrabă cu un tânăr 
19-30 ani

18%

Turiști străini
Cu ce fel de persoană ați asocia Bucureștiul?
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6. Investitori



Investitori
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Eșantionare de tip stadial, stratifică, cu delimitare a zonei de interes prin doi parametri: număr de angajați (valoarea minimă admisă a fost de 20 de angajați la
nivelul anului 2017) și domeniul de activitate: au fost eșantionate preponderent firme apreciate ca făcând parte din zona companiilor cu valoare adăugată ridicată.
In conformitate cu solicitările din 6 aprilie 2019, firmele cu valoare adăugata mare au fost următoarele (CAEN 2 cifre): cultura/industrii creative: 90, servicii
medicale: 86; învățământ privat: 85; servicii de HR: 78; servicii de outsourcing/BPO: 82; servicii juridice si de contabilitate: 69; servicii de management si
consultanta: 70; servicii de arhitectura si inginerie: 71; servicii de R&D: 72; servicii de publicitate: 73; alte servicii profesionale (foto, traduceri): 74; servicii
veterinare: 75; tranzacții imobiliare: 68; servicii bancare: 64; servicii de asigurări: 65; servicii financiare (burse, brokeraj): 66; servicii de editare: 58; servicii media:
59 și 60; telecomunicații: 61; servicii IT: 62; transport aerian: 51; energie: 35; industria chimica: 20; industria farmaceutica: 21; industria electronică: 26; industria
de echipamente electrice: 27; industria de mașini și echipamente: 28; industria auto: 29; industria aeriană: 30; industria extracției petrolului si serviciilor conexe:
06. În prezentarea rezultatelor va fi evidențiată această categorie de companii.

Culegerea datelor s-a realizat în perioada mai- iunie, prin mijloace mixte: face to face, telefonic sau on line, gradul de dificultate al sondajului fiind unul ridicat cu o
rată medie de revenire de 4,8 și o rată de refuz de 83%. Au fost realizate în total 500 de chestionare complete, ceea ce corespunde unei marje de eroare statistică
de +/-4%, pentru un interval de încredere de 95%. Conform solicitărilor chestionare au fost completate la nivel de management al companiei.
Au fost acoperite toate domeniile solicitate. Au fost primite pe parcursul culegerii datelor mai multe ”scrisori de răspuns” care menționau diverse probleme sau

soluții. Întrucât acestea nu acopereau integral problematica propusă în chestionar, răspunsurile nu au fost prelucrate în raportul cantitativ, urmând să fie
valorificate în cadrul cercetării calitative.



Numărul total de angajați, la nivelul eșantionului, pentru anul 2017 a fost de 81.886 persoane. La momentul desfășurării cercetării numărul total de angajați în
București, la nivelul eșantionului, a fost de 41.901. Volumul maxim de angajați a fost înregistrat la nivel companiei OMV Petrom-13.322 persoane, media la nivelul
eșantionului fiind de 163,7 angajați/companie în anul 2017 și 84 angajați /companie în București la momentul desfășurării cercetării.

firme cu valoare 
adăugată mare: 85%

alte firme: 15%

CA  medie 2017: 16.853.695 euro
CA medie ajustată* 2017: 9.194.795 euro

Volum angajați: 69.088 persoane
Medie angajați: 161,8 
persoane/companie

Volum angajați: 12.798 persoane
Medie angajați: 175,3 
persoane/companie

CA  medie2017: 28.729.418 euro
CA medie ajustată 2017: 22.389.133 euro
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* Ajustare fără valorile marginale (cea mai mică și cea mai mare)
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Distribuția companiilor pe sectoarele ale Bucureștiului, este 
prezentată în graficul următor în care se observă, spre 
exemplu, că 35% dintre firme, la nivelul eșantionului, au 
sediul în sectorul 1, iar acestea se împart în două categorii: 
firme cu valoare adăugată mare (VAM)-29% și alte tipuri de 
companii (AT)-6%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

5%

6%

9%

13%

22%

27%

alte activitati si servicii

distribuția apei, salubritate, 

activitati de spectacole, culturale si recreative

hoteluri și restaurante

transport si depozitare

industria extractivă

invatamant

producția și furnizarea de energie electrică și termică

constructii

intermedieri financiare si asigurari

tranzactii imobiliare

comert cu ridicata și cu amanuntul, 

sanatate și asistență socială

activitati administrative si activitati de servicii de suport

industria prelucratoare

informatii si comunicatii

activitati profesionale, științifice și tehnice

29%

35%

18%

21%

13%

15%

8%

9%

7%

8%

10%

11%
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11%

15%

74%

companii cu capital integral străin

companie cu capital mixt

companie cu capital integral românesc
3709

3200

2500

3778
3356

4115
3704 3656

media mediană mod Firme
valoare

adaugata
mare

alte tipuri
de firme

capital
strain

capital mixt capital
românesc

Salariul mediu net în companie (lei)

Asociere semnificativă statistic a salariului mediu net cu tipul de companie din perspectiva 
valorii adăugate și a tipului de capital social.
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1%Americană

1%Asiatică

1%Alte piețe

14%Europeană

54%Națională

31%Regională

15%

14%

11%

10%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

GERMANIA

FRANTA

ITALIA

ANGLIA

CEHIA

AUSTRIA

BULGARIA

SUA

MAREA BRITANIE

OLANDA

ELVETIA

SERBIA

REPUBLICA MOLDOVA

TURCIA

GRECIA

UNGARIA

Alte mențiuni:, Spania, Polonia, Israel, Croația, 
China, Belgia, Suedia, Slovenia, Rusia, Irlanda, 
India, Finlanda, Algeria, Portugalia, Norvegia, 
Nigeria, Maroc, Luxemburg, Kenya, Japonia, 
Georgia, Egipt, Danemarca, Canada, Argentina, 
Arabia Saudită
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

scade rămâne la fel crește

cifra de afaceri
număr de angajați
rată de profit
piață de desfacere

80%

67%

75%

74%

78%

57%

66%

62%

78%

59%

67%

64%

cifra de afaceri

număr de angajați

rată de profit

piață de desfacere

alte tipuri de firme
firme valoare adaugata mare
media

Ponderea celor care apreciază creșterea indicatorilor

Corelație semnificativă statistic: nivel mai scăzut de optimism al companiilor 
cu valoare adăugată mare prin comparație cu alte tipuri de companii.
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Investitori
Cum estimați că va evolua activitatea companiei, în următorii 5 
ani, din perspectiva următorilor indicatori…?



20%

22%

8%

11%

17%

22%

40%

42%

33%

50%

48%

37%

40%

36%

59%

39%

35%

41%

media

firme cu valoare adaugata mare

alte tipuri de firme

capital strain

capital mixt

capital românesc

scăzută medie ridicată
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Cum apreciați nivelul de competiție din domeniul în care activați, la nivelul municipiului București?



Alt motiv: istoricul firmei, faptul că Bucureștiul 
este Capitală și faptul că este oraș universitar.

MEDIA Alte tipuri de firme Firme valoare 
adăugată mare STRĂINE MIXTE ROMÂNEȘTI

Domiciliul patronilor/ proprietarilor 35% 47% 33% 12% 19% 42%

Calitatea forței de muncă 15% 6% 17% 24% 16% 14%

Accesul la piața de desfacere națională 15% 23% 14% 20% 21% 13%

Accesul la piața de desfacere locală 12% 6% 13% 10% 10% 13%

Existența unor clienți sau furnizori în zonă 9% 3% 9% 14% 7% 8%

Accesul la piața europeană  4% 3% 4% 6% 3% 4%

Accesul la piața din țările învecinate 3% 5% 2% 4% 3% 2%

Taxele scăzute 2% 2% 2% 2% 12% 0%

Costul redus cu forța de muncă 1% 0% 2% 2% 7% 0%

Alt motiv 4% 5% 4% 6% 2% 4%
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Care este principalul motiv pentru care ați ales Bucureștiul ca sediu principal al activității 
companiei? 
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MEDIA Alte tipuri de firme Valoare adăugată 
mare STRĂINE MIXTE ROMÂNEȘTI

Congestia traficului 61% 62% 61% 59% 46% 64%

Infrastructura deficitară 54% 48% 56% 56% 43% 57%

Birocrația excesivă din sectorul public 46% 26% 50% 48% 35% 49%

Taxele mari 33% 32% 34% 32% 30% 34%

Disponibilitatea forței de muncă  29% 38% 27% 39% 23% 28%

Creșterea salariilor 26% 25% 26% 32% 33% 23%

Calitatea redusă a vieții 15% 6% 17% 13% 26% 13%

Deficitul de terenuri și spații de birouri 14% 18% 14% 15% 26% 12%

Distanța mare față de Europa de Vest 5% 11% 4% 7% 7% 5%

Alt motiv 1% 1% 2% 3% 1%





































Maxim trei alegeri. Pondere >100%

Alt dezavantaj: concurența ridicată, poluarea, deficitul de finanțare din fonduri 
europene a regiunii București-Ilfov în special pentru cercetare-dezvoltare-inovare.
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Care considerați că sunt principalele trei dezavantaje ale Bucureștiului ca destinație de 
afaceri în raport cu alte orașe din țară? 
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Dacă ar fi să vă extindeți afacerea în următorii 5 ani, ce orașe europene luați în calcul în afara Bucureștiului?
(maxim două opțiuni)

Londra 
15%

Roma
10%

Chișinău
7%

Sofia
7%

Paris
7%

mențiuni orașe din 
Romania: 86%

mențiuni orașe din 
străinătate: 14%

6%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

MADRID

MILANO

BERLIN

BUDAPESTA

ATENA

BRUXELLES

FRANKFURT

VARSOVIA

VIENA

Alte mențiuni: Accra, Barcelona Belgrad, Copenhaga Dubai, Luxemburg, Munchen, Podgorica, Sarajevo, 
Stockholm, Zurich
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Dacă ar fi să vă extindeți afacerea în următorii 5 ani, ce orașe românești luați în calcul în afara Bucureștiului?
(maxim două opțiuni)

Cluj Napoca 
30%

mențiuni orașe din 
Romania: 86%

mențiuni orașe din 
străinătate: 14%

5%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

SIBIU

CONSTANTA

PLOIESTI

ALBA IULIA

CRAIOVA

PITESTI

BACAU

BUZAU

GIURGIU

PIATRA NEAMT

SUCEAVA

TARGU MURES

Alte mențiuni: Arad, Brăila, Buftea, Deva, Galați, Baia Mare, Breaza Călărași, Câmpina, Focșani, 
Măgurele, Medgidia, Petrila, Satu Mare, Târgu Jiu, Tulcea

Timișoara
17%

Iași 
13%

Oradea
8%

Brașov 
12%

182

Investitori



MEDIA AT VAM STRĂINE MIXTE ROMÂNEȘTI

Investiții în educație și formarea forței de muncă 48% 67% 45% 50% 42% 48%

Reglementări fiscale care să favorizeze dezvoltarea 
de afaceri și inovare 40% 43% 39% 35% 30% 42%

Investiții în infrastructură și servicii publice de 
calitate pentru a face orașul atractiv pentru forța de 

muncă din România  
34% 36% 34% 43% 26% 34%

Obținerea facilă a aprobărilor și autorizaților 
necesare 30% 33% 29% 30% 30% 30%

Reglementări urbanistice care să favorizeze 
dezvoltarea infrastructurii de afaceri și inovare 26% 30% 26% 35% 17% 27%

Promovarea Bucureștiului ca destinație regională și 
chiar globală de investiții și atragerea de forță de 

muncă din străinătate
22% 22% 23% 9% 30% 23%

Investiții pentru creșterea mobilității bunurilor 21% 21% 21% 20% 23% 20%

Investiții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților 19% 18% 19% 35% 21% 16%

Promovarea antreprenoriatului și furnizarea de 
servicii de consultanță pentru întreprinzătorii locali 19% 23% 18% 19% 23% 18%

Adoptarea și implementarea consecventă a unei 
strategii de specializare inteligentă care să ofere o 

viziune de dezvoltare orașului.
15% 21% 14% 9% 9% 15%

Altă măsură 1% 1% 1% 1% 1%





































Care ar fi cele mai importante trei măsuri pe care administrația din București le-ar putea lua pentru a face orașul mai atractiv pentru afaceri?
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35% 49% 16%

nivel ridicat (3) nivel mediu (2) nivel scăzut (1)

Cum apreciați forța de muncă din București prin raportare la următoarele caracteristici?

Disciplina muncii 2,19

Nivelul de pregătire teoretică 2,17

31% 55% 14%

Nivelul de pregătire practică raportat 
la nevoile companiei 2,16

30% 55% 15%

Fidelitatea față de companie 2,12

33% 45% 22%

Așteptările salariale 2,57

62% 33% 5%

Ușurința în recrutare 1,82

21% 41% 38%

32%

32% dintre cei care apreciază că așteptările salariale 
sunt ridicate consideră că acestea sunt justificate de 
nivelul ridicat de disciplină a muncii, fidelitatea și 
pregătirea teoretică și practică a angajaților.
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MEDIA AT VAM STRĂINE MIXTE ROMÂNEȘTI

Nivelul de pregătire teoretică 2,17% 2,40 2,13 2,37 2,27 2,11

Nivelul de pregătire practică raportat 
la nevoile companiei 2,16% 2,32 2,13 2,06 2,34 2,14

Așteptări salariale 2,57% 2,53 2,58 2,65 2,45 2,58

Fidelitate față de companie/firmă 2,12% 2,11 2,12 2,06 2,26 2,09

Ușurință în recrutare 1,82% 1,64 1,85 1,65 1,97 1,82

Disciplina a muncii (respectarea 
orarului, a termenelor limită, a 

angajamentelor etc)
2,19% 2,10 2,21 2,15 2,32 2,17

Cum apreciați forța de muncă din București prin raportare la următoarele caracteristici?
(Comparație de medii de la 1- nivel scăzut la 3- nivel ridicat)

b
b

b
b

b

b
b

b
b

Diferențe semnificative statistic în raport cu mediab
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Care este tipul de angajat pentru care întâmpinați cele mai mari dificultăți de recrutare?
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32%Personal cu competențe 
tehnice

27%Muncitori calificați

17%Personal cu competențe 
economice

17%Muncitori necalificați

15%Personal cu competențe 
medicale

14%Personal  de conducere 
(manageri)

13%Personal  cu studii juridice

6%Personal  cu studii 
umaniste

MEDIA AT VAM STRĂINE MIXTE ROMÂNEȘTI

Personal cu competențe tehnice (ingineri, 
IT-iști, artiști) 32% 33% 32% 48% 17% 33%

Muncitori calificați 27% 52% 23% 19% 25% 29%

Personal cu competențe economice 17% 7% 18% 9% 18% 17%

Muncitori necalificați 17% 30% 15% 9% 25% 17%

Personal cu competențe medicale 15% 10% 16% 11% 14% 15%

Personal de conducere (manageri) 14% 10% 15% 11% 17% 14%

Personal cu studii juridice 13% 7% 15% 17% 9% 14%

Personal cu studii umaniste (limbi străine, 
artă, resurse umane, sociologie etc.) 6% 1% 7% 9% 7% 6%

13% dintre angajatori nu au nicio dificultate în 
recrutarea personalului

b
b

b

b
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Număr de angajați în București în 2018, la nivelul eșantionului 

% Pondere a numărului de angajați din total eșantion

( % Pondere a angajaților care fac naveta14.815

7.782

7.224

3.868

4.211

4.001

35%
19%

17%

9%
10%

10% 48%

Ponderea companiilor care 
au navetiști

10%

Ponderea medie a 
angajaților care fac naveta
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48,2%

8,2%

6,7%

4,7%

2,7%

1,2%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

2,7%

9,0%

4,3%

5,9%

1,6%

0,8%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

ILFOV

PRAHOVA

GIURGIU

DAMBOVITA

CALARASI

TELEORMAN

ARGES

DOLJ

IALOMITA

BRASOV

BUZAU

CONSTANTA

HARGHITA

OLT

SUCEAVA

Din ce județe fac naveta angajații?

Pondere a mențiunilor ca județ 
principal  de navetism

Pondere a mențiunilor ca județ 
secundar  de navetism

Da:
48%

Da: 22%

Nu: 57%

Da:13%

NR:  21%

Nu:87%

au navetiști pun la dipoziție 
transport

intentionează să pună la 
dipoziție transport
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da:  31%

nu:  69%

31% 32%
23% 26%

53%

27%

media firme cu valoare
adaugata mare

alte tipuri de
firme

capital strain capital mixt capital
românesc
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La Dvs. în companie se realizează activități de cercetare-dezvoltare-inovare?

Ponderea răspunsurilor afirmative

Investitori



de produs:  
58%

de serviciu:  
31%

de proces:  
11%

190

Ce fel de activități de cercetare-dezvoltare-inovare se realizează și cum?

MEDIA
Alte 

tipuri de 
firme

firme cu 
valoare 

adăugată 
mare

STRĂINE MIXTE ROMÂNEȘTI

Prin centrul propriu de CDI 71% 77% 70% 86% 44% 80%

Prin centrele de CDI din alte 
țări ale companiei-mamă 8% - 9% 7% 29% -

Prin colaborare cu 
universități și institute de 
cercetare din străinătate

16% 23% 15% 7% 20% 15%

Prin colaborare cu 
universități și institute de 

cercetare din România
5% - 6% - 7% 5%
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În ce domenii ar fi dispusă compania să deruleze activități de implicare în viața comunității?

Alte 
tipuri

Valoare 
adăugată 

mare
STRĂINE MIXTE ROMÂNEȘTI

Nu sunt interesați 41% 22% 24% 26% 24%

Promovarea educației  18% 24% 26% 26% 22%

Susținerea unor cauze sociale 19% 20% 19% 21% 20%

Susținerea unor proiecte culturale și sportive  7% 15% 15% 14% 14%

Promovarea sănătății  12% 14% 19% 10% 14%

Promovarea antreprenoriatului 23% 11% 9% 10% 13%

Înfrumusețarea orașului  4% 10% 6% 10% 10%

Susținerea societății civile 4% 8% 13% 7% 7%

Digitalizarea orașului și a serviciilor publice  6% 7% 7% 8% 6%

Altă activitate: mediu si ecologie 1% 1% 1% 1% 1%

24%

23%

20%

14%

14%

12%

9%

7%

7%

1%

Nu sunt interesați

Promovarea educației  

Susținerea unor cauze sociale

Susținerea unor proiecte 
culturale și sportive  

Promovarea sănătății  

Promovarea
antreprenoriatului

Înfrumusețarea orașului  

Susținerea societății civile

Digitalizarea orașului și a 
serviciilor publice  

Altă activitate: mediu si
ecologie
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