ANEXA 01
CHESTIONAR CU PRIVIRE LA
ELABORAREA PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ MUNICIPIUL ROȘIORII DE VEDE
*timp de completare, aprox. 5 min
**după caz, se pot bifa și două sau mai multe raspunsuri

I

Date cu caracter personal
1.

2.

3.

4.

II

În ce categorie de varstă vă înscrieți ?
a. Sub 18 ani
b. Între 18‐35
c. Între 36‐55
d. Peste 56
Dețineți permis de conducere?
a. Da
b. Nu
Situația profesională:
a. Elev/student
b. Salariat
c. Independent (PFA, AF, etc.)
d. Șomer
e. Pensionar
f.
Altele ...........................
Sectorul economic:
a. Agricultură, silvicultură, pescuit
b. Industrie
c. Construcții
d. Comerț
e. Finanțe
f.
Transport, depozitare și comunicații
g. Servicii (hotel, restaurant)
h. Sector public (administrație, apărare)
i.
Educație sau sănătate și asistență socială
j.
Altele

Aspecte generale
5.

6.

7.

8.

9.

Câte persoane locuiesc cu dumneavoastră în locuință?
a. 1 – 2 persoane
b. 3 – 4 persoane
c. Mai mult de 4
Câte autovehicule deține familia dumneavoastră?
a. 1 autovehicul
b. 2 autovehicule
c. Mai mult de 2
Locuința dumneavoastră dispune de:
a. Parcare proprie (loc de parcare pe proprietate privată – garaj/curte etc.)
b. Parcarea blocului (loc de parcare închiriat)
c. Nu dețin un loc de parcare
Sunteți rezident al Municipiului Rosiorii de Vede?
a. Da, locuiesc în cartierul ................................
b. Nu, sunt din localitatea ................................
Locuiește cu dumneavoastră sau în vecinătate o persoană cu deficiențe de mobilitate? (persoană
cu dizabilitate motorie, persoana vârstnică sau cu deficiențe de vedere)
a. Da
b. Nu

10. Locul de muncă se desfășoară:
a. În Mun. Rosiorii de Vede.
b. În localitatea …………………….…..
11. Ce mijloc de transport folosiți pentru deplasările zilnice?
a. Autovehicul personal/de la firmă
b. Mijloc de transport în comun: tren
c. Mijloc de transport în comun: microbuz/autobuz
d. Bicicleta
12. Dacă mijlocul de transport este autovehicul, care este disponibilitatea locurilor de parcare în
zonele frecventate?
a. Parcare amenajată cu plată
b. Parcare amenajată fără plată
c. Parcare spontană (în locuri neamenajate)
13. Ce mijloc de transport folosiți cel mai des pentru deplasările de weekend?
a. Autovehicul personal
b. Mijloc de transport în comun
c. Bicicleta
14. În general cum apreciați traficul rutier în Municipiul Roșiorii de Vede?
a. Aglomerat
b. Câteodată aglomerat
c. Neaglomerat
d. Nu știu/ Nu răspund
15. Cât cheltuiți lunar pe transport? (abonament, bilete de călătorie sau carburant)
a. Sub 50 lei
b. 51 – 150 lei
c. 151 – 300 lei
d. Peste 300 lei

III

Indentificare probleme
16. Ca pieton, consideraţi că principala problemă a municipiului este:
a. Trotuare înguste
b. Trotuare ocupate de maşini
c. Treceri de pietoni/trotuare neamenajate
d. Altele ................................................ (poluare cu noxe, zgomot etc.)
17. Care este timpul de mers pe jos până la cel mai apropiat mijloc de transport în comun ?
a. Sub 5 minute
b. Între 5 – 10 minute
c. Între 10 – 15 minute
d. Peste 15 minute
e. Nu e cazul
18. Câte minute pierdeți zilnic aşteptând mijloacele de transport în comun?
a. Sub 5 minute
b. Între 5 – 10 minute
c. Între 10 – 20 minute
d. Peste 20 minute
e. Nu e cazul
19. Cum catalogaţi staţiile destinate transportului în comun?
a. Suficiente şi permit o asteptare confortabilă
b. Insuficiente
c. Neamenajate corespunzator
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20. Care consideraţi că este principala problemă a reţelei de transport în comun?
a. Frecvenţă redusă (timpi mari de aşteptare)
b. Disconfortul călătoriei
c. Trasee neadaptate cerinţelor de deplasare
d. Altele ...................................................
21. Care considerați că sunt principalele probleme ale traficului din Municipiul Roșiorii de Vede?
a. Intersecţii configurate necorespunzator/neamenajate
b. Lipsa unor rute rapide de traversare a oraşului
c. Semaforizare neoptimizată
d. Drumuri nemodernizate/degradate
e. Aglomeraţia din zona centrală
f.
Lipsa locurilor de parcare
g. Lipsa unui sistem de transport în comun eficient
h. Lipsa pistelor de biciclete şi a rastelurilor
i.
Iluminatul stradal
j.
Vizibilitatea redusă a semnelor de circulație
k. Alta ............................................................................
22. Cât timp petreceți zilnic în trafic?
a. Sub 15 minute
b. Între 15 – 30 minute
c. Între 30 – 60 minute
d. Mai mult de 60 minute
23. Care este cea mai importantă problemă cu care vă confruntați în trafic, indiferent de mijlocul cu
care ați ales sa vă deplasați? (optional)
............................................................................................................................................................
24. În care din urmatoarele situaţii nu vă simțiți în siguranţă?
a. Ca pieton
b. Ca biciclist
c. În mijloacele de transport în comun
d. Ca şofer

IV

Soluţionare
25. În opinia dumneavoastră care din următoarele interventii sunt prioritare în dezvoltarea
infrastructurii?
a. Modernizarea trotuarelor
b. Modernizarea sistemului de transport în comun
c. Infrastructura rutieră
d. Amenajarea pistelor pentru de bicicliști
e. Suplimentarea locurilor de parcare
26. În cazul în care infrastructura şi facilitătile ar permite, ce mod de deplasare aţi prefera?
a. Transport public
b. Cu bicicleta
c. Autovehicul personal
d. Pietonal
e. Altele
27. Aţi utiliza bicicleta dacă ar exista o reţea coerentă de piste pentru biciclisti?
a. Da
b. Nu
Chestionar realizat în conformitate cu ORDIN 233 din 26.02.2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de
elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, Art. 15, Pct. 9 (a).
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