Formular – Anchetă privind preferințele declarate ale cetățenilor
Nr. chestionar _______________
Zona______________________________
Bună ziua. Efectuăm un studiu privind mobilitatea persoanelor din oraşul dvs. și vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne
răspunde la câteva întrebări. Menţionăm că nu vor fi colectate date cu caracter personal.
1. În opinia dvs., care este principala problemă întâmpinată în timpul deplasărilor efectuate în interiorul orașului?
[1] Parcările pentru
autoturisme

[2] Traficul
ridicat

[3] Lipsa
trotuarelor

[4] Lipsa pistelor
pentru biciclete

[5] Străzi
degradate

[6] Lipsa facilităţilor dedicate persoanelor
cu probleme locomotorii

2. Care sunt principalele probleme legate de parcarea autovehiculelor în zonele de interes ale oraşului?
[1] Parcări degradate/într-o stare rea

[2] Locuri de parcare insuficiente

[3] Semnalizarea slabă a acestora

3. Care sunt principalele probleme ale circulaţiei auto în oraşul dvs.?
[1] Prea multe vehicule grele pe străzi

[2] Străzi degradate

[3] Intersecții necorespunzătoare/circulație îngreunată

4. Care sunt principalele probleme întâmpinate de pietoni?
[1] Trotuare prea înguste şi/sau în
stare proastă

[2] Timpii de traversare la
intersecţii

[3] Conflictele cu
autovehiculele

[4] Curăţenia trotuarelor

5. Care sunt principalele probleme întâmpinate de biciclişti?
[1] Lipsa pistelor pentru
biciclete

[2] Lipsa rastelelor sau a zonelor
speciale de parcare a bicicletelor

[3] Lipsa unor centre de
închiriat biciclete

[4] Interacţiunea cu
autovehicule

6. Într-un mediu ideal, cum aţi prefera să vă deplasaţi?
[1] Pe jos

[2] Cu bicicleta

[3] Cu autoturismul personal

[4] Cu transportul public

[5] Altă modalitate

7. Câte biciclete există în gospodăria dvs.? ______
8. Câte mijloace de transport motorizate există în gospodăria dvs.? ______
9. Vă rugăm indicați tipul vehiculului și anul fabricației (dacă dețineți mai multe vehicule, specificați pentru fiecare):
Tip vehicul
An de
fabricație

autoturism

motocicletă

vehicul pentru transport mărfuri ușoare vehicul pentru transport mărfuri ușoare

10. Sunteţi dispus(ă) să renunţaţi la utilizarea autoturismului personal pentru:
[1] un sistem de transport în
comun modernizat

[2] mai multe piste şi facilităţi pentru
biciclişti / pietoni

[3] nu sunt dispus(ă) să
renunţ la autoturism

[4] nu deţin un autoturism
personal

11. Pentru călătoriile dvs. efectuate cel mai frecvent, vă rugăm să ne indicaţi următoarele:
Originea călătoriei dvs. (punctul de plecare, zona aproximativă): ____________________________
Destinaţia călătoriei dvs. (zona aprox. spre care vă îndreptaţi): ______________________________
Timpul aproximativ în care parcurgeţi această distanţă (minute): _____________
12. Vă rugăm să ne indicaţi scopul celei/celor mai frecvente călătorii:
[1] interes de serviciu /profesional

[2] şcoală/studii

[3] cumpărături

[4] personal

13. Vă rugăm să ne indicaţi modalitatea de deplasare utilizată cel mai frecvent:
[1] mers pe jos

[2] bicicleta

[3] autoturism personal

[4] autoturismul unor cunoştinţe/prieteni

14. Sex:
masculin
feminin
15. Vârsta respondent:
14-20
20-25
25-30
30-40
40-50
50-60
16. Categorie profesională:
angajat
șomer
elev
pensionar
17. Câte persoane peste 6 ani locuiesc permanent în gospodăria dvs.? __________

Vă mulțumim pentru timpul acordat!

>60
altă categorie

[5] altul (care?)

