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1. Metodologie 
Eșantion: 400 respondenți; respondent unic, per gospodărie 

Metoda de culegere: față în față, cu aplicația computerului; 

Perioada de culegere a datelor:  09.09.2021 – 29.09.2021 

2. Date colectate în cadrul sondajului privind comportamentul de 
deplasare (în gospodării) 

 
 A1a Spuneți-mi vă rog, câte 

deplasări sunteți nevoiți să faceți în 
zilnic în cursul săptămânii (de luni 
până vineri) (numărul de destinații 
/ puncte / adrese pe care le vizitați 

într-o zi )?   

A1b Spuneți-mi vă rog, câte 
deplasări sunteți nevoiți să faceți 
în zilele de weekend (sâmbăta si 

duminica) (numărul de destinații 
/ puncte / adrese pe care le 

vizitați într-o zi )?   

 Număr % Număr % 

Niciuna 53 7,9% 173 35,7% 

1-2 ori 136 28,2% 176 47,7% 

3-4 ori 89 24,6% 33 9,7% 

5 mai mult ori 122 39,3% 18 6,9% 
 

 A2_a1 Spuneți-mi vă rog dacă în 
timpul săptămânii (de luni până 
vineri) obișnuiți să vă deplasați 

de acasă până la școală sau 
grădinița? 

A2_b1 Spuneți-mi vă rog dacă 
în zilele de weekend (sâmbăta și 

duminica)  obișnuiți să vă 
deplasați de acasă până la 

școală sau grădinița? 

 Număr % Număr % 

Da 68 27,2% 1 0,3% 

Nu 332 72,8% 399 99,7% 
 

 A2_a4 Cum anume vă deplasați 
de acasă spre școală/ grădiniță 
în cursul săptămânii (de luni 

până vineri)? 

A2_b4 Cum anume va 
deplasați de acasă spre 

școală/ grădinița în 
zilele de weekend? 

 Număr % Număr % 

pe jos 34 49,0% 0 0,0% 

autobuz/maxi-taxi 7 10,3% 0 0,0% 

automobil personal 26 39,8% 1 100,0% 



	 	
	

5	
 

bicicleta 0 0,0% 0 0,0% 

alta varianta (taxi, autoturism prieten, 
etc.) 1 0,9% 0 0,0% 

 

 A2_a5 În câte minute ajungeți de acasă 
până la școală / grădiniță în cursul 
săptămânii (de luni până vineri)? 

A2_b5 În câte minute ajungeți 
de acasă până la școală / 

grădiniță în zilele de week-end? 

 Număr % Număr % 

Până la 5 minute 18 27,9% 1 100,0% 

6-10 minute 19 23,9% 0 0,0% 

11-20 minute 20 31,3% 0 0,0% 

peste 20 minute 11 16,8% 0 0,0% 
 

 A2_a6 În care interval de timp 
al unei zile obișnuite din cursul 
săptămânii (de luni până vineri) 

vă deplasați de acasă spre 
școală/ grădiniță? 

A2_b6 În care interval de 
timp vă deplasați de acasă 
spre școală / grădiniță în 

week-end? 

 Număr % Număr % 

mai devreme de 06.00 0 0,0% 0 0,0% 

06.00 – 09.00 63 94,4% 0 0,0% 

09.01 – 12.00 2 3,3% 0 0,0% 

12.01 – 16.00 3 2,3% 1 100,0% 

16.01 – 19.00 0 0,0% 0 0,0% 

19.01 – 22.00 0 0,0% 0 0,0% 

mai târziu de 22.00 0 0,0% 0 0,0% 

 
 

 A3_a1 Spuneți-mi vă rog 
dacă în timpul săptămânii 

(de luni până vineri) 
obișnuiți să vă deplasați de 

la școală / grădinița la 
serviciu? 

A3_b1 Spuneți-mi vă rog 
dacă în zilele de weekend 

(sâmbăta și duminica)  
obișnuiți să vă deplasați de 

la școală / grădinița la 
serviciu? 

 Număr % Număr % 

Da 33 14,4% 0 0,0% 

Nu 367 85,6% 400 100,0% 
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 A3_a4 Cum anume vă 
deplasați de la școală/ 

grădiniță spre serviciu în 
cursul săptămânii (de luni 

până vineri)? 

A3_b4 Cum anume va 
deplasați de la școală/ 

grădinița spre serviciu în 
zilele de weekend? 

 Număr % Număr % 

pe jos 12 38,4% 0 0,0% 

autobuz/maxi-taxi 2 2,8% 0 0,0% 

automobil personal 18 57,1% 0 0,0% 

bicicleta 0 0,0% 0 0,0% 

alta varianta (ex. taxi, autoturism prieten, 
etc) 1 1,7% 0 0,0% 

 
 A3_a5 În câte minute ajungeți de 

la școală / grădiniță până la 
serviciu în cursul săptămânii (de 

luni până vineri)? 

A3_b5 În câte minute ajungeți 
de la școală / grădiniță până la 
serviciu în zilele de week-end? 

 Număr % Număr % 

Până la 5 minute 15 44,0% 0 0,0% 

6-10 minute 6 12,2% 0 0,0% 

11-20 minute 6 22,5% 0 0,0% 

peste 20 minute 6 21,3% 0 0,0% 

 
 A3_a6 În care interval de 

timp al unei zile obișnuite 
din cursul săptămânii (de 

luni până vineri) vă 
deplasați de la  școală/ 

grădiniță până la serviciu? 

A3_b6 În care interval de 
timp vă deplasați de la 

școală/ grădiniță până la 
serviciu în week-end? 

 Număr % Număr % 

mai devreme de 06.00 0 0,0% 0 0,0% 

06.00 – 09.00 28 85,4% 0 0,0% 

09.01 – 12.00 3 7,9% 0 0,0% 

12.01 – 16.00 2 6,7% 0 0,0% 

16.01 – 19.00 0 0,0% 0 0,0% 

19.01 – 22.00 0 0,0% 0 0,0% 
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mai târziu de 22.00 0 0,0% 0 0,0% 
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 A4_a1 Spuneți-mi vă rog 

dacă în timpul săptămânii 
(de luni până vineri) 

obișnuiți să vă deplasați de 
acasă la serviciu? 

A4_b1 Spuneți-mi vă rog 
dacă în zilele de weekend 

(sâmbăta și duminica)  
obișnuiți să vă deplasați de 

acasă la serviciu? 

 Număr % Număr % 

Da 144 47,0% 51 15,1% 

Nu 256 53,0% 349 84,9% 

 
 A4_a4 Cum anume vă 

deplasați de acasă până la 
serviciu în cursul 

săptămânii (de luni până 
vineri)? 

A4_b4 Cum anume va 
deplasați de acasă până 
la serviciu în zilele de 

weekend? 

 Număr % Număr % 

pe jos 77 52,5% 27 52,1% 

autobuz/maxi-taxi 17 9,1% 5 6,9% 

automobil personal 36 29,6% 13 34,7% 

bicicleta 11 7,5% 5 5,1% 

alta varianta (ex. taxi, autoturism prieten, 
etc.) 3 1,3% 1 1,1% 

 
 A4_a5 În câte minute ajungeți 

de acasă până la serviciu în 
cursul săptămânii (de luni până 

vineri)? 

A4_b5 În câte minute ajungeți 
de acasă până la serviciu în 

zilele de week-end? 

 Număr % Număr % 

Până la 5 minute 18 13,3% 8 18,2% 

6-10 minute 36 22,2% 15 32,6% 

11-20 minute 55 39,1% 19 33,6% 

peste 20 minute 29 20,5% 8 14,7% 

nu mă pot pronunța 6 4,9% 1 0,8% 

 
 A4_a6 În care interval de 

timp al unei zile obișnuite 
din cursul săptămânii (de 

luni până vineri) vă 

A4_b6 În care interval de 
timp vă deplasați de acasă 
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deplasați de acasă până la 
serviciu? 

până la serviciu în week-
end? 

 Număr % Număr % 

mai devreme de 06.00 4 3,3% 2 4,0% 

06.00 – 09.00 116 78,6% 39 78,2% 

09.01 – 12.00 8 6,5% 5 9,0% 

12.01 – 16.00 6 3,4% 0 0,0% 

16.01 – 19.00 5 2,8% 3 2,7% 

19.01 – 22.00 3 3,3% 2 6,0% 

mai târziu de 22.00 2 2,1% 0 0,0% 
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 A5_a1 Spuneți-mi vă rog 

dacă în timpul săptămânii 
(de luni până vineri) 

obișnuiți să vă deplasați de 
la serviciu la cumpărături? 

A5_b1 Spuneți-mi vă rog 
dacă în zilele de weekend 

(sâmbăta și duminica)  
obișnuiți să vă deplasați de 
la serviciu la cumpărături? 

 Număr % Număr % 

Da 53 17,0% 15 3,9% 

Nu 347 83,0% 385 96,1% 

 
 A5_a4 Cum anume vă 

deplasați de de la serviciu la 
cumpărături în cursul 

săptămânii (de luni până 
vineri)? 

A5_b4 Cum anume va 
deplasați de la serviciu 
la cumpărături în zilele 

de weekend? 

 Număr % Număr % 

pe jos 34 55,4% 13 77,1% 

autobuz/maxi-taxi 0 0,0% 0 0,0% 

automobil personal 13 34,2% 2 22,9% 

bicicleta 5 8,5% 0 0,0% 

alta varianta (ex. taxi, autoturism prieten, 
etc) 1 1,9% 0 0,0% 

 
 A5_a5 În câte minute ajungeți  

de la serviciu la cumpărături în 
cursul săptămânii (de luni până 

vineri)? 

A5_b5 În câte minute ajungeți 
de la serviciu la cumpărături în 

zilele de week-end? 

 Număr % Număr % 

Până la 5 minute 18 23,1% 6 35,7% 

6-10 minute 16 36,8% 3 30,9% 

11-20 minute 9 18,7% 3 17,8% 

peste 20 minute 8 17,1% 3 15,6% 

nu mă pot pronunța 2 4,4%   

 
 A5_a6 În care interval de 

timp al unei zile obișnuite 
din cursul săptămânii (de 

luni până vineri) vă 

A5_b6 În care interval de 
timp vă deplasați de la 
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deplasați de la serviciu la 
cumpărături? 

serviciu la cumpărături în 
week-end? 

 Număr % Număr % 

mai devreme de 06.00 0 0,0% 0 0,0% 

06.00 – 09.00 11 14,9% 6 32,2% 

09.01 – 12.00 7 11,9% 1 6,1% 

12.01 – 16.00 16 25,8% 5 31,4% 

16.01 – 19.00 14 35,1% 1 7,2% 

19.01 – 22.00 1 1,7% 0 0,0% 

mai târziu de 22.00 1 1,7% 1 7,4% 

nu mă pot pronunța 3 9,0% 1 15,6% 
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 A6_a1 Spuneți-mi vă rog 
dacă în timpul săptămânii 

(de luni până vineri) 
obișnuiți să vă deplasați de 

la serviciu - acasă? 

A6_b1 Spuneți-mi vă rog 
dacă în zilele de weekend 

(sâmbăta și duminica)  
obișnuiți să vă deplasați de 

la serviciu - acasă? 

 Număr % Număr % 

Da 149 49,4% 51 15,1% 

Nu 251 50,6% 349 84,9% 

 
 A6_a4 Cum anume vă 

deplasați de de la serviciu - 
acasă în cursul săptămânii 

(de luni până vineri)? 

A6_b4 Cum anume va 
deplasați de la serviciu 

- acasă în zilele de 
weekend? 

 Număr % Număr % 

pe jos 76 49,9% 28 57,1% 

autobuz/maxi-taxi 16 8,3% 5 6,9% 

automobil personal 44 33,7% 14 31,7% 

bicicleta 11 7,2% 4 4,3% 

alta varianta (ex. taxi, autoturism prieten, 
etc.) 2 0,9% 0 0,0% 

 
 A6_a5 În câte minute ajungeți  

de la serviciu - acasă în cursul 
săptămânii (de luni până 

vineri)? 

A6_b5 În câte minute ajungeți 
de la serviciu - acasă în zilele de 

week-end? 

 Număr % Număr % 

Până la 5 minute 19 13,4% 6 12,1% 

6-10 minute 43 26,5% 17 38,7% 

11-20 minute 50 36,1% 19 34,8% 

peste 20 minute 30 18,8% 8 13,6% 

nu mă pot pronunța 7 5,2% 1 0,8% 

 
 A6_a6 În care interval de 

timp al unei zile obișnuite 
din cursul săptămânii (de 

luni până vineri) vă 

A6_b6 În care interval de 
timp vă deplasați de la 

serviciu - acasă în week-
end? 
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deplasați de la serviciu - 
acasă ? 

 Număr % Număr % 

mai devreme de 06.00 4 3,4% 1 2,1% 

06.00 – 09.00 23 15,7% 12 22,8% 

09.01 – 12.00 7 3,7% 4 8,2% 

12.01 – 16.00 24 14,1% 10 18,2% 

16.01 – 19.00 69 47,0% 16 29,0% 

19.01 – 22.00 14 10,7% 6 14,8% 

mai târziu de 22.00 3 2,3% 0 0,0% 

nu mă pot pronunța 5 3,1% 2 4,9% 
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 A7_a1 Spuneți-mi vă rog 
dacă în timpul săptămânii 

(de luni până vineri) 
obișnuiți să vă deplasați de 

la serviciu la 
școală/grădiniță? 

A7_b1 Spuneți-mi vă rog 
dacă în zilele de weekend 

(sâmbăta și duminica)  
obișnuiți să vă deplasați de 

la serviciu la 
școală/grădiniță? 

 Număr % Număr % 

Da 22 9,2% 0 0,0% 

Nu 378 90,8% 400 100,0% 

 
 A7_a4 Cum anume vă 

deplasați de de la serviciu la 
școală/grădiniță în cursul 
săptămânii (de luni până 

vineri)? 

A7_b4 Cum anume va 
deplasați de la serviciu 
la școală/grădiniță în 

zilele de weekend? 

 Număr % Număr % 

pe jos 10 40,7% 0 0,0% 

autobuz/maxi-taxi 0 0,0% 0 0,0% 

automobil personal 11 52,6% 0 0,0% 

bicicleta 1 6,7% 0 0,0% 

alta varianta (ex. taxi, autoturism prieten, 
etc) 0 0,0% 0 0,0% 

 
 A7_a5 În câte minute ajungeți  

de la serviciu la școală/grădiniță 
în cursul săptămânii (de luni 

până vineri)? 

A7_b5 În câte minute ajungeți 
de la serviciu la școală/grădiniță 

în zilele de week-end? 

 Număr % Număr % 

Până la 5 minute 5 14,6% 0 0,0% 

6-10 minute 7 32,2% 0 0,0% 

11-20 minute 5 27,5% 0 0,0% 

peste 20 minute 5 25,7% 0 0,0% 

 
 A7_a6 În care interval de 

timp al unei zile obișnuite 
din cursul săptămânii (de 

luni până vineri) vă 

A7_b6 În care interval de 
timp vă deplasați de la 

serviciu la școală/grădiniță 
în week-end? 
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deplasați de la serviciu la 
școală/grădiniță? 

 Număr % Număr % 

mai devreme de 06.00 0 0,0% 0 0,0% 

06.00 – 09.00 7 30,3% 0 0,0% 

09.01 – 12.00 1 1,8% 0 0,0% 

12.01 – 16.00 7 32,0% 0 0,0% 

16.01 – 19.00 5 31,3% 0 0,0% 

19.01 – 22.00 0 0,0% 0 0,0% 

mai târziu de 22.00 0 0,0% 0 0,0% 

nu mă pot pronunța 2 4,6% 0 0,0% 
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 A8_a1 Spuneți-mi vă rog 
dacă în timpul săptămânii 

(de luni până vineri) 
obișnuiți să vă deplasați în 

alte destinații? 

A8_b1 Spuneți-mi vă rog 
dacă în zilele de weekend 

(sâmbăta și duminica)  
obișnuiți să vă deplasați în 

alte destinații? 

 Număr % Număr % 

Da 173 40,7% 109 28,6% 

Nu 227 59,3% 291 71,4% 

 
 A8_a4 Cum anume vă 

deplasați în alte destinații în 
cursul săptămânii (de luni 

până vineri)? 

A8_b4 Cum anume va 
deplasați în alte 

destinații în zilele de 
weekend? 

 Număr % Număr % 

pe jos 101 57,1% 60 52,2% 

autobuz/maxi-taxi 22 9,0% 12 8,2% 

automobil personal 37 28,3% 30 36,0% 

bicicleta 10 4,7% 5 2,8% 

alta varianta (ex. taxi, autoturism prieten, 
etc.) 3 0,9% 2 0,8% 

 
 A8_a5 În câte minute ajungeți  

în alte destinații în cursul 
săptămânii (de luni până 

vineri)? 

A8_b5 În câte minute în alte 
destinații în zilele de week-end? 

 Număr % Număr % 

Până la 5 minute 20 16,3% 18 20,0% 

6-10 minute 53 27,3% 21 20,2% 

11-20 minute 60 33,2% 41 33,2% 

peste 20 minute 37 21,8% 25 22,3% 

nu mă pot pronunța 3 1,4% 4 4,2% 

 
 A8_a6 În care interval de 

timp al unei zile obișnuite 
din cursul săptămânii (de 

luni până vineri) vă 

A8_b6 În care interval de 
timp vă deplasați în alte 
destinații în week-end? 
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deplasați în alte 
destinații?? 

 Număr % Număr % 

mai devreme de 06.00 1 0,8% 3 3,9% 

06.00 – 09.00 53 25,7% 24 22,2% 

09.01 – 12.00 79 40,8% 44 29,9% 

12.01 – 16.00 12 10,5% 13 16,0% 

16.01 – 19.00 6 7,2% 10 11,4% 

19.01 – 22.00 1 0,7% 0 0,0% 

mai târziu de 22.00 1 1,7% 0 0,0% 

nu mă pot pronunța 20 12,6% 15 16,6% 
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 A9_a1 Spuneți-mi vă rog 
dacă în timpul săptămânii 

(de luni până vineri) 
obișnuiți să vă deplasați în 

alte destinații? 

A9_b1 Spuneți-mi vă rog 
dacă în zilele de weekend 

(sâmbăta și duminica)  
obișnuiți să vă deplasați în 

alte destinații? 

 Număr % Număr % 

Da 23 5,2% 12 2,6% 

Nu 377 94,8% 388 97,4% 

 
 A9_a4 Cum anume vă 

deplasați în alte destinații în 
cursul săptămânii (de luni 

până vineri)? 

A9_b4 Cum anume va 
deplasați în alte 

destinații în zilele de 
weekend? 

 Număr % Număr % 

pe jos 14 57,2% 8 73,5% 

autobuz/maxi-taxi 2 7,9% 1 6,4% 

automobil personal 4 15,9% 1 4,6% 

bicicleta 2 16,6% 2 15,5% 

alta varianta (ex. taxi, autoturism prieten, 
etc) 1 2,3% 0 0,0% 

 
 A9_a5 În câte minute ajungeți  

în alte destinații în cursul 
săptămânii (de luni până 

vineri)? 

A9_b5 În câte minute în alte 
destinații în zilele de week-end? 

 Număr % Număr % 

Până la 5 minute 1 2,5% 2 13,9% 

6-10 minute 4 23,7% 3 39,1% 

11-20 minute 10 39,0% 6 42,2% 

peste 20 minute 6 26,9% 1 4,8% 

nu mă pot pronunța 2 7,9%   

 
 A9_a6 În care interval de 

timp al unei zile obișnuite 
din cursul săptămânii (de 

luni până vineri) vă 

A9_b6 În care interval de 
timp vă deplasați în alte 
destinații în week-end? 
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deplasați în alte 
destinații?? 

 Număr % Număr % 

mai devreme de 06.00 1 3,3% 0 0,0% 

06.00 – 09.00 4 12,8% 1 4,8% 

09.01 – 12.00 5 18,2% 4 26,7% 

12.01 – 16.00 2 4,7% 1 4,6% 

16.01 – 19.00 6 30,8% 4 29,6% 

19.01 – 22.00 1 5,7% 0 0,0% 

mai târziu de 22.00 0 0,0% 0 0,0% 

nu mă pot pronunța 4 24,6% 2 34,3% 
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Sectiunea 2  „MERSUL PE JOS”  
 

A10. Exprimați gradul dvs. de mulțumire față de următoarele 
aspecte referitoare la mersul pe jos: 

Număr % 

1. Grad de mulțumire, per 
ansamblu: 

foarte nemulțumit 8 3,4% 
nemulțumit 31 17,8% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 50 19,8% 
mulțumit 92 49,4% 
foarte mulțumit 12 7,8% 
nu mă pot pronunța 2 1,9% 

2. starea trotuarelor   

foarte nemulțumit 42 17,6% 
nemulțumit 66 32,5% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 34 19,6% 
mulțumit 46 26,6% 
foarte mulțumit 1 1,4% 
nu mă pot pronunța 6 2,3% 

3. curățenia trotuarelor 

foarte nemulțumit 37 15,2% 
nemulțumit 62 31,1% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 47 28,2% 
mulțumit 41 21,6% 
foarte mulțumit 1 1,4% 
nu mă pot pronunța 7 2,6% 

4. numărul trecerilor de pietoni 

foarte nemulțumit 17 8,1% 
nemulțumit 55 27,1% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 42 22,2% 
mulțumit 75 38,3% 
foarte mulțumit 3 3,1% 
nu mă pot pronunța 3 1,3% 

5. semnalizarea trecerilor de 
pietoni  

foarte nemulțumit 14 4,8% 
nemulțumit 53 28,9% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 44 22,6% 
mulțumit 76 38,3% 
foarte mulțumit 4 3,7% 
nu mă pot pronunța 4 1,8% 

6. Comportamentul șoferilor 

foarte nemulțumit 22 11,3% 
nemulțumit 59 28,7% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 50 24,3% 
mulțumit 57 30,9% 
foarte mulțumit 3 3,1% 
nu mă pot pronunța 4 1,6% 
foarte nemulțumit 7 3,0% 
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7. Comportamentul bicicliștilor / 
motocicliștilor  

nemulțumit 37 17,5% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 62 29,7% 
mulțumit 76 42,4% 
foarte mulțumit 2 2,7% 
nu mă pot pronunța 11 4,9% 
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Sectiunea 3 „MIJLOACE DE TRANSPORT” 
A11 Exprimați gradul dvs. de mulțumire față de următoarele 
aspecte referitoare la călătoriile cu autobuzul/maxi-taxi la 
nivel raional (pe rutele care pornesc din Municipiul Edineț) : 

Număr % 

1. Grad de mulțumire, per 
ansamblu: 

foarte nemulțumit 8 1,9% 
nemulțumit 25 7,7% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 66 16,6% 
mulțumit 93 25,2% 
foarte mulțumit 5 1,2% 
nu mă pot pronunța 203 47,5% 
Condiții în interior: 

2. curățenie 

foarte nemulțumit 6 1,3% 
nemulțumit 30 9,3% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 67 18,6% 
mulțumit 98 25,0% 
foarte mulțumit 3 0,8% 
nu mă pot pronunța 196 45,1% 

3. gradul de aglomerație vehicul 

foarte nemulțumit 13 3,7% 
nemulțumit 48 14,1% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 60 15,9% 
mulțumit 78 19,9% 
foarte mulțumit 2 0,5% 
nu mă pot pronunța 199 46,0% 

4. număr scaune 

foarte nemulțumit 7 2,2% 
nemulțumit 37 10,3% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 55 15,2% 
mulțumit 98 25,1% 
foarte mulțumit 2 0,5% 
nu mă pot pronunța 201 46,7% 

5. spațiu pentru bagaje 

foarte nemulțumit 10 2,6% 
nemulțumit 38 11,1% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 50 13,9% 
mulțumit 94 24,0% 
foarte mulțumit 2 0,5% 
nu mă pot pronunța 206 47,9% 

6. bare de sprijin 

foarte nemulțumit 6 1,7% 
nemulțumit 32 9,7% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 68 18,9% 
mulțumit 92 23,3% 
foarte mulțumit 2 0,5% 
nu mă pot pronunța 200 45,9% 
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A11 Exprimați gradul dvs. de mulțumire față de următoarele 
aspecte referitoare la călătoriile cu autobuzul/maxi-taxi la 
nivel raional (pe rutele care pornesc din Municipiul Edineț) : 

Număr % 

7. căldura / aer condiționat 

foarte nemulțumit 46 10,4% 
nemulțumit 49 14,9% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 46 14,5% 
mulțumit 60 14,3% 
foarte mulțumit 3 0,7% 
nu mă pot pronunța 196 45,2% 

Condiții generale: 

8. preț bilet 

foarte nemulțumit 17 4,4% 
nemulțumit 59 15,8% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 49 14,4% 
mulțumit 66 16,5% 
foarte mulțumit 6 1,1% 
nu mă pot pronunța 203 47,8% 

9. preț abonament 

foarte nemulțumit 3 0,8% 
nemulțumit 25 8,2% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 24 7,1% 
mulțumit 45 13,0% 
foarte mulțumit 3 0,8% 
nu mă pot pronunța 300 70,2% 

10. orarul de lucru ( ora de 
început – ora de final) 

foarte nemulțumit 11 2,6% 
nemulțumit 31 9,4% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 47 12,3% 
mulțumit 92 24,8% 
foarte mulțumit 5 1,3% 
nu mă pot pronunța 214 49,6% 

11. frecvența cu care circula pe un 
traseu 

foarte nemulțumit 8 2,2% 
nemulțumit 37 11,5% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 64 15,6% 
mulțumit 84 23,1% 
foarte mulțumit 4 0,8% 
nu mă pot pronunța 203 46,8% 

12. timpul de așteptare în stație 

foarte nemulțumit 11 3,1% 
nemulțumit 38 10,9% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 56 16,7% 
mulțumit 90 22,0% 
foarte mulțumit 3 0,6% 
nu mă pot pronunța 202 46,6% 

Comportamentul: 
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A11 Exprimați gradul dvs. de mulțumire față de următoarele 
aspecte referitoare la călătoriile cu autobuzul/maxi-taxi la 
nivel raional (pe rutele care pornesc din Municipiul Edineț) : 

Număr % 

13. șoferilor 

foarte nemulțumit 6 1,8% 
nemulțumit 25 7,4% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 47 15,3% 
mulțumit 113 27,5% 
foarte mulțumit 9 1,8% 
nu mă pot pronunța 200 46,2% 

14. vânzătorilor de bilete și 
abonamente 

foarte nemulțumit 3 0,6% 
nemulțumit 18 6,0% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 27 9,0% 
mulțumit 82 21,9% 
foarte mulțumit 3 0,8% 
nu mă pot pronunța 267 61,7% 

15. controlorilor de bilete și 
abonamente 

foarte nemulțumit 1 0,1% 
nemulțumit 16 5,1% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 23 8,1% 
mulțumit 71 19,0% 
foarte mulțumit 2 0,5% 
nu mă pot pronunța 287 67,1% 

16. celorlalți călători 

foarte nemulțumit 4 0,8% 
nemulțumit 30 9,5% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 72 19,9% 
mulțumit 89 22,1% 
foarte mulțumit 5 0,9% 
nu mă pot pronunța 200 46,7% 

 
 

Autoturism propriu 
 

A12 Exprimați gradul dvs. de mulțumire fata de următoarele 
aspecte referitoare la călătoriile cu autoturismul propriu, pe 
traseul pe care îl parcurgeți cel mai des: 

Număr % 

1. Grad de mulțumire, per 
ansamblu: 

foarte nemulțumit 1 0,6% 
nemulțumit 17 27,6% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 23 25,2% 
mulțumit 30 35,3% 
foarte mulțumit 12 10,2% 
nu mă pot pronunța 1 1,1% 

Condiții generale: 
2. starea străzilor foarte nemulțumit 8 9,2% 
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A12 Exprimați gradul dvs. de mulțumire fata de următoarele 
aspecte referitoare la călătoriile cu autoturismul propriu, pe 
traseul pe care îl parcurgeți cel mai des: 

Număr % 

nemulțumit 37 44,6% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 26 31,5% 
mulțumit 11 11,2% 
foarte mulțumit 1 2,4% 
nu mă pot pronunța 1 1,1% 

3. gradul de fluidizare a 
traficului pe arterele 
principale 

foarte nemulțumit 4 2,1% 
nemulțumit 27 35,6% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 28 30,0% 
mulțumit 18 24,3% 
foarte mulțumit 4 5,4% 
nu mă pot pronunța 3 2,5% 

4. gradul de fluidizare a 
traficului pe arterele 
secundare 

foarte nemulțumit 1 0,4% 
nemulțumit 19 28,8% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 25 28,7% 
mulțumit 29 30,9% 
foarte mulțumit 6 8,3% 
nu mă pot pronunța 4 3,0% 

5. frecventa trecerilor de pietoni 

foarte nemulțumit 1 1,1% 
nemulțumit 20 28,8% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 22 24,0% 
mulțumit 36 38,3% 
foarte mulțumit 3 5,7% 
nu mă pot pronunța 2 2,1% 

6. grad marcare / marcajul 
trecerilor de pietoni 

foarte nemulțumit 2 2,0% 
nemulțumit 22 29,3% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 12 11,6% 
mulțumit 42 48,1% 
foarte mulțumit 4 5,6% 
nu mă pot pronunța 2 3,4% 

7. vizibilitatea marcajelor 
stradale 

foarte nemulțumit 4 8,0% 
nemulțumit 23 29,8% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 21 23,1% 
mulțumit 34 37,0% 
foarte mulțumit 1 1,0% 
nu mă pot pronunța 1 1,1% 

8. vizibilitatea indicatoarelor 
rutiere 

foarte nemulțumit 3 5,6% 
nemulțumit 26 31,7% 
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A12 Exprimați gradul dvs. de mulțumire fata de următoarele 
aspecte referitoare la călătoriile cu autoturismul propriu, pe 
traseul pe care îl parcurgeți cel mai des: 

Număr % 

nici nemulțumit, nici 
mulțumit 21 24,7% 
mulțumit 30 32,9% 
foarte mulțumit 2 3,4% 
nu mă pot pronunța 2 1,7% 

9. numărul locurilor de parcare 

foarte nemulțumit 16 18,7% 
nemulțumit 28 38,7% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 21 21,1% 
mulțumit 14 17,0% 
foarte mulțumit 3 2,5% 
nu mă pot pronunța 2 2,1% 

10. amplasarea trecerilor de 
pietoni 

foarte nemulțumit 2 1,2% 
nemulțumit 21 26,7% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 20 21,8% 
mulțumit 37 46,9% 
foarte mulțumit 1 1,0% 
nu mă pot pronunța 3 2,4% 

Comportamentul: 

11. celorlalți participanți la trafic 
(autoturisme) 

foarte nemulțumit 1 0,8% 
nemulțumit 37 48,3% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 21 20,7% 
mulțumit 22 27,2% 
foarte mulțumit 0 0,0% 
nu mă pot pronunța 3 3,0% 

12. pietonilor 

foarte nemulțumit 4 4,3% 
nemulțumit 29 37,1% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 23 21,7% 
mulțumit 26 34,9% 
foarte mulțumit 0 0,0% 
nu mă pot pronunța 2 2,0% 

13. bicicliștilor / motocicliștilor   

foarte nemulțumit 3 3,1% 
nemulțumit 20 28,6% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 31 28,6% 
mulțumit 24 34,8% 
foarte mulțumit 0 0,0% 
nu mă pot pronunța 6 4,9% 
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Bicicleta 

 
A13 Exprimați gradul dvs. de mulțumire față de următoarele 
aspecte referitoare la călătoriile cu bicicleta in Municipiul 
Edineț: 

Număr % 

1. Grad de mulțumire, per 
ansamblu: 

foarte nemulțumit 1 2,7% 
nemulțumit 1 2,7% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 6 38,3% 
mulțumit 11 53,5% 
foarte mulțumit 1 2,7% 
nu mă pot pronunța 0 0,0% 

Condiții generale: 

2. numarul pistelor pentru biciclisti 

foarte nemulțumit 4 14,2% 
nemulțumit 6 26,5% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 2 15,9% 
mulțumit 8 43,4% 
foarte mulțumit 0 0,0% 
nu mă pot pronunța 0 0,0% 

3. raspandirea la nivelul 
Municipiului Edinet a pistelor 
pentru biciclisti 

foarte nemulțumit 4 14,1% 
nemulțumit 7 30,4% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 5 33,2% 
mulțumit 3 19,7% 
foarte mulțumit 0 0,0% 
nu mă pot pronunța 1 2,6% 

4. lungimea pistelor pentru 
biciclisti 

foarte nemulțumit 4 14,1% 
nemulțumit 5 24,1% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 4 23,8% 
mulțumit 7 38,1% 
foarte mulțumit 0 0,0% 
nu mă pot pronunța 0 0,0% 

5. locurile special amenajate pentru 
parcarea bicicletelor 

foarte nemulțumit 2 5,3% 
nemulțumit 5 27,4% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 6 44,3% 
mulțumit 6 20,4% 
foarte mulțumit 0 0,0% 
nu mă pot pronunța 1 2,6% 

6. starea strazilor 

foarte nemulțumit 1 2,7% 
nemulțumit 8 35,2% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 8 50,6% 
mulțumit 3 11,5% 
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A13 Exprimați gradul dvs. de mulțumire față de următoarele 
aspecte referitoare la călătoriile cu bicicleta in Municipiul 
Edineț: 

Număr % 

foarte mulțumit 0 0,0% 
nu mă pot pronunța 0 0,0% 

7. gradul de fluidizare a traficului 
pe arterele principale 

foarte nemulțumit 2 5,4% 
nemulțumit 5 30,7% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 7 47,0% 
mulțumit 3 8,0% 
foarte mulțumit 1 2,7% 
nu mă pot pronunța 2 6,2% 

8. gradul de fluidizare a traficului 
pe arterele secundare 

foarte nemulțumit 1 2,7% 
nemulțumit 5 23,9% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 7 47,0% 
mulțumit 5 20,2% 
foarte mulțumit 0 0,0% 
nu mă pot pronunța 2 6,2% 

9. vizibilitatea marcajelor stradale 

foarte nemulțumit 1 2,7% 
nemulțumit 5 35,7% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 5 27,3% 
mulțumit 9 34,3% 
foarte mulțumit 0 0,0% 
nu mă pot pronunța 0 0,0% 

10. vizibilitatea indicatoarelor 

foarte nemulțumit 1 2,7% 
nemulțumit 6 30,0% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 2 15,9% 
mulțumit 10 48,8% 
foarte mulțumit 0 0,0% 
nu mă pot pronunța 1 2,6% 

Comportamentul: 

11. celorlalți participanți la trafic 
(autoturisme) 

foarte nemulțumit 2 5,4% 
nemulțumit 4 24,6% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 8 50,6% 
mulțumit 6 19,4% 
foarte mulțumit 0 0,0% 
nu mă pot pronunța 0 0,0% 

12. pietonilor 

foarte nemulțumit 1 2,7% 
nemulțumit 2 15,9% 
nici nemulțumit, nici 
mulțumit 7 36,1% 
mulțumit 10 45,3% 
foarte mulțumit 0 0,0% 
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A13 Exprimați gradul dvs. de mulțumire față de următoarele 
aspecte referitoare la călătoriile cu bicicleta in Municipiul 
Edineț: 

Număr % 

nu mă pot pronunța 0 0,0% 
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Sectiunea 4 „Schimbare Comportament de Deplasare”  

 
A14 în ce măsura v-ar determina următoarele facilitați să 
utilizați transportul în comun, în defavoarea mașinii 
proprii/taxiului: 

Număr % 

1. Frecvența ridicată a 
mijloacelor de transport (4-7 

minute) 

deloc 49 10,8% 
în mică măsură 25 7,6% 
în măsură medie 43 13,0% 
în mare măsură 49 11,9% 
în foarte mare măsură 20 6,0% 
nu mă pot pronunța 214 50,8% 

2. Confort în timpul deplasării 
(curățenia vehiculelor, spațiu 
suficient, siguranța, 
temperatura, etc.) 

deloc 40 8,9% 
în mică măsură 29 8,2% 
în măsură medie 46 14,6% 
în mare măsură 51 11,9% 
în foarte mare măsură 25 7,0% 
nu mă pot pronunța 209 49,4% 

3. Timpul total al deplasării mai 
mic decât cel al deplasării cu 
vehiculul personal 

deloc 46 10,8% 
în mică măsură 32 10,0% 
în măsură medie 42 11,9% 
în mare măsură 48 12,7% 
în foarte mare măsură 19 4,7% 
nu mă pot pronunța 213 49,8% 

4. Costuri mai mici ale 
călătoriilor 

deloc 40 9,7% 
în mică măsură 23 7,1% 
în măsură medie 38 11,9% 
în mare măsură 67 16,6% 
în foarte mare măsură 23 6,0% 
nu mă pot pronunța 209 48,8% 

5. Stații mai confortabile 
(protecție față de soare/ 
intemperii, informații privind 
programul de circulație, bănci 
etc.) 

deloc 39 8,7% 
în mică măsură 29 8,8% 
în măsură medie 47 15,0% 
în mare măsură 51 12,2% 
în foarte mare măsură 20 5,7% 
nu mă pot pronunța 214 49,5% 

6. Distanța mică până la stațiile 
de transport 

deloc 42 10,7% 
în mică măsură 26 7,6% 
în măsură medie 49 14,4% 
în mare măsură 51 12,3% 
în foarte mare măsură 21 5,8% 
nu mă pot pronunța 211 49,2% 

7. Ușurința de plata a călătoriei 

deloc 40 9,7% 
în mică măsură 27 8,3% 
în măsură medie 46 14,1% 
în mare măsură 46 10,8% 
în foarte mare măsură 22 6,1% 
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A14 în ce măsura v-ar determina următoarele facilitați să 
utilizați transportul în comun, în defavoarea mașinii 
proprii/taxiului: 

Număr % 

nu mă pot pronunța 219 51,0% 

8. Dificultăți în ce privește 
parcarea automobilelor 
personale, în diverse zone 
(puține locuri de parcare, 
tarife ridicate etc.) 

deloc 42 10,3% 
în mică măsură 20 5,0% 
în măsură medie 40 13,2% 
în mare măsură 50 12,4% 
în foarte mare măsură 25 6,8% 
nu mă pot pronunța 223 52,2% 

 
 Număr % 

A15. Care este cel 
mai important 
element care v-ar 
putea determina să 
utilizați mai des 
bicicleta în 
deplasările 
cotidiene? 

Piste/ benzi sigure și de calitate (continuitatea 
traseului, siguranța, lipsa obstacole, 
semnalizare bună, etc.) 96 31,7% 
Parcări în siguranță pentru biciclete la 
destinație 72 18,7% 
Recompense din partea angajatorului 13 5,1% 
Nu-mi permite virsta / sanatatea 34 4,5% 
Nu am bicicleta/ nu pot merge cu bicicleta 35 7,8% 
Alte opțiuni 13 4,1% 
nu mă pot pronunța 137 28,1% 

 
 Număr % 
A16. Cât ați fi 
dispus/a să plătiți 
pentru 1 ora de 
parcare în zona 
centrală sau la alte 
obiective de interes? 

  
  
Nimic 136 32,0% 
Până la 5 lei 92 26,0% 
Mai mult de 5 lei 36 14,2% 
nu mă pot pronunța 136 27,7% 

 
 Număr % 
A17. Cât ați fi 
dispus/a să plătiți 
într-o lună pentru un 
loc de parcare, 
aproape de 
domiciliu? 

  
  
Nimic 166 41,2% 
20-50 lei 40 11,6% 
mai mult de 50 lei 21 8,8% 
nu mă pot pronunța 173 38,3% 
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3. Reprezentare grafică a datelor colectate 
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