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CHESTIONAR SONDAJ LOCAL ZALĂU 2019 
[URBANTEAM/PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU] 

 
Echipa URBANTEAM Bucureşti elaborează Planul Urbanistic General al Municipiului Zalău. Am dori să 
cunoaştem părerile locuitorilor în legătură cu calitatea vieţii din Municipiul Zalău. Pentru a discuta aceste 
aspecte, dumneavoastră aţi fost ales la întâmplare, iar chestionarul este anonim. Răspunsurile dvs. vor fi 
folosite doar pentru a estima câţi locuitori au o anumită opinie sau alta, privind situaţia existentă şi perspectiva 
dezvoltării oraşului. 
 
 
Q1. În ce cartier locuiţi şi pe ce stradă? 
 
 
 
 
 
 
Q2. Pe ansamblu, cât de mulţumit(ă) sunteţi de ZALĂU ca oraş în care să locuiţi? Vă rog să folosiţi o 
scală de la unu la cinci, unde 5 înseamnă „extrem de mulţumit” iar 1 înseamnă „deloc mulţumit”. Puteţi 
folosi orice cifră între unu şi cinci. 
 

- Extrem de mulţumit…………………………………... 5 

-………………………………………………………… 4 

-………………………………………………………… 3 

-………………………………………………………… 2 

- Deloc mulţumit……………………………………….. 1 

- NS/NR………………………………………………... 99 

 
Q3. Care credeţi că este cea mai importantă problemă cu care se confruntă Municipiul ZALĂU în 
prezent?  
[MAXIM TREI RĂSPUNSURI] 

- Prima…………………………………………………………. 

- A doua……………………………………………………….. 

- A treia………………………………………………………... 

- Nu ştiu……………………………………………….……….98 

- Nu răspund……………………………………………….…99 

 
Q4. Dacă aţi avea de ales unde să locuiţi, ce aţi face mai degrabă? 
 

- aţi rămâne să locuiţi în acelaşi cartier………………………………….. 1 

- v-aţi muta în alt cartier din ZALĂU…………………………………….. 2 

- v-aţi muta în afara oraşului, dar în Judeţ……………………………….. 3 

- v-aţi muta în alt judeţ……………………………………………………… 4 

- aţi pleca în altă ţară……………………………………………………….. 5 

- NS-NR……………………………………………………………………… 99 
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Q5. Pe o scală de la 1 la 5, unde 5 înseamnă foarte bun, iar 1 înseamnă foarte prost, cum apreciaţi 
Municipiul ZALĂU în ce priveşte următoarele aspecte?  

 Foarte 
bun 

   Foarte 
prost 

NS/NR 

A. Parcurile, spaţiile verzi şi locurile de joacă 5 4 3 2 1 99 

B. Aspectul, frumuseţea oraşului 5 4 3 2 1 99 

C. Drumurile 5 4 3 2 1 99 

D. Disponibilitatea unor locuinţe bune la un preţ pe care să 
ţi-l poţi permite 5 4 3 2 1 99 

E. Oportunităţile de a găsi un loc de muncă 5 4 3 2 1 99 

F. Calitatea şcolilor din zona în care locuiţi 5 4 3 2 1 99 

G. ZALĂU ca un oraş plin de viaţă cu multe locuri în care te 
poţi distra cu prietenii sau familia 5 4 3 2 1 99 

H. ZALĂU ca loc în care să-ţi creşti copiii 5 4 3 2 1 99 

I. Disponibilitatea unor servicii de calitate de îngrijire a 
sănătăţii 5 4 3 2 1 99 

J. Modul în care aleşii locali gestionează problemele 
oraşului 5 4 3 2 1 99 

K. Cât de mult le pasă oamenilor din ZALĂU de ceilalţi 
concetăţeni 5 4 3 2 1 99 

L. Viaţa culturală (teatre, muzee, concerte) 5 4 3 2 1 99 

M. Transportul public 5 4 3 2 1 99 

N. Locurile de parcare 5 4 3 2 1 99 

O. Nivelul infracţionalităţii 5 4 3 2 1 99 

P. Utilităţile publice (reţeaua de apă şi canalizare) 5 4 3 2 1 99 

R. Calitatea aerului 5 4 3 2 1 99 

 
 
Q7. Cât de grave sunt următoarele probleme în zona în care locuiţi? 

 
Foarte 
gravă 

Destul de 
gravă 

Nu prea 
gravă 

Nu există o 
asemenea 
problemă NS/NR 

A. Zgomotul produs de traficul autoturismelor, 
şantiere sau activităţi industriale 4 3 2 1 99 

B. Supraaglomerarea traficului auto la orele de vârf 4 3 2 1 99 

C. Insuficienţa locurilor de parcare 4 3 2 1 99 

D. Depozitarea necorespunzătoare a gunoiului 4 3 2 1 99 

E. Calitatea apei potabile 4 3 2 1 99 

F. Acte de vandalism asupra bunurilor publice 4 3 2 1 99 

G. Furturile din maşini sau locuinţe 4 3 2 1 99 

H. Modul în care este legată zona de restul oraşului 
prin transportul public 4 3 2 1 99 

 
 
Q8. Pe o scală de la 1 la 5, unde 5 înseamnă complet în siguranţă, iar 1 deloc în siguranţă, cât de în 
siguranţă vă simţiţi să mergeţi singur noaptea pe stradă în zona în care locuiţi? 

- complet în siguranţă........................................ 5 
- ....................................................................... 4 
- .................................................................... 3 
- .................................................................... 2 
- deloc în siguranţă........................................ 1 
- NS/NR........................................................ 99 
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Q9. Câţi copii sub 16 ani locuiesc în gospodăria dvs.? 

Copii 0-16 ani __________ 

 
(Dacă răspuns diferit de zero la Q9) 
 
Q9a. Din care câţi copii cu vârsta... 

- între 0 şi 6 ani _________ 
- între 7 şi 16 ani ________ 
Niciunul...................... 0 
NS/NR........................ 99 

 
 (Dacă există copii 0-6 ani) 
 
Q9b. Câţi dintre copii merg la creşă sau grădiniţă? 

_______________ 
- nu e cazul, e prea mic.......... 7 
- NS/NR................................... 99 

 
(Dacă merge la creşă/grădiniţă, da la Q9b) 
 
Q9c. Unde e situată creşa sau grădiniţă? 

- în apropierea locuinţei, la o distanţă mică de mers pe jos......... 1 
- în altă zonă.............................................................................. 2 
- NS/NR.................................................................................... 99 

 
(Dacă există copii 7-16 ani) 
 
Q9d. Câţi sunt înscrişi în vreo formă de învăţământ? 

_______________ 
- niciunul........ 0 
- NS/NR......... 99 

 
(Dacă există copii şcolari) 
 
Q9e. Unde e situată şcoala la care merg copii? 

- în apropierea locuinţei, la o distanţă mică de mers pe jos............ 1 
- în altă zonă şi trebuie să folosească mijloace de transport........... 2 
- NS/NR.............................................................................................. 99 

 
(întreabare pentru toţi) 
 
Q10. Care este ocupaţia dvs. actuală (principală)? 
 
(Întreprinzător pe cont propriu) → adică  

- agricultor, silvicultor, pescar........................................................................... 11 
- proprietarul unui magazin, meşteşugar.......................................................... 12 
- specialist cu studii superioare (avocat, medic, contabil, arhitect).................. 13 
- patronul unei companii.................................................................................. 14 
- alt întreprinzător pe cont propriu, fără angajaţi (instalator, tâmplar etc.)....... 15 

(Lucrător la birou/ servicii / muncă non-manuală) → adică 
- specialist cu studii superioare angajat (medic, avocat, contabil, arhitect)....... 21 
- manager general, director, management de top............................................. 22 
- poziţie managerială de mijloc......................................................................... 23 
- funcţionar public............................................................................................. 24 
- funcţionar, lucrător la birou............................................................................ 25 
- lucrător în comerţ şi servicii (vânzător, asistentă, etc.).................................. 26 
- cadru militar................................................................................................... 27 
- altceva........................................................................................................... 28 

(Lucrător în producţie / muncă manual) → adică 
- maistru / tehniciam / supervizor..................................................................... 31 
- muncitor calificat............................................................................................ 32 
- muncitor necalificat........................................................................................ 33 
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- meşteşugar / mechanic reparator.................................................................. 34 
- lucrează cu ziua............................................................................................. 35 
 

(Fără o activitate profesională) → adică 
- casnică / are grijă de gospodărie................................................................... 41 
- elev/ student (la zi)......................................................................................... 42 
- pensionar........................................................................................................ 43 
- şomer / în căutarea unui loc de muncă.......................................................... 44 
- altă persoană inactivă.................................................................................... 45 

 
- NS/NR............................................................................................................................... 99 
 
(dacă aveţi o ocupaţie, cod 11-35 la Q10, răspundeţi la întrebarea Q11) 
 
Q11. În medie câte minute faceţi de acasă până la locul de muncă? 

______________ 
- Nu e cazul..... ........... 97 
- Nu ştiu...................... 98 
- NS/NR........................ 99 

 
Q12. Unde este situat locul dvs. de muncă? 

- în Municipiul ZALĂU.................................................. 1 
- Într-o localitate din apropierea municipiului................. 2 
- altă situaţie (de ex. muncă care presupune  
deplasări continue în afara oraşului:  
şofer, conductor de tren etc)......................................... 3 
- NS/NR......................................................................... 99 

 
(întreabare pentru toţi) 
 
Q13. Gândindu-vă la nevoile dvs. şi ale oamenilor care trăiesc în aceeaşi zonă cu dvs., dintre 
următoarele facilităţi care credeţi că ar trebui create cu prioritate în zona în care locuiţi ? (maxim 3 
răspunsuri) 

- creşă/grădiniţă........................................................ 1 
- şcoală...................................................................... 2 
- locuri de joacă pentru copii..................................... 3 
- locuri de parcare..................................................... 4 
- dispensar................................................................. 5 
- biserică..................................................................... 6 
- pod........................................................................... 7 
- piaţă agro-alimentară............................................... 8 
- centru comercial tip hypermarket............................. 9 
- introducerea unei linii de transport în comun........... 10 
- centru de servicii sociale pentru vârstnici................ 11 
- centru de servicii after-school pentru şcolari........... 12 
- altceva, ce?............................................................. 13 
- NS/NR............................................................................... 99 

 
Q14. Gândindu-vă la nevoile de dezvoltare ale Municipiului Zalău, dintre următoarele investiţii care 
credeţi că sunt prioritare? (maxim 3 răspunsuri) 

- modernizarea şi extinderea infrastructurii de drumuri  
şi poduri din oraş pentru fluidizarea traficului................................................................... 1 
- modernizarea şi extinderea infrastructurii de drumuri  
care leagă oraşul de alte localităţi.................................................................................... 2 
- îmbunătăţirea reţelei de transport de bunuri şi 
persoane..................................................................................... 3 
- modernizarea reţelelor de utilităţi publice....................................................................... 5 
- reabilitarea patrimoniului istoric....................................................................................... 6 
- construirea de locuinţe pentru tineri şi categorii defavorizate.......................................... 7 
- construirea de parcări....................................................................................................... 8 
- crearea unei universităţi................................................................................................... 9 
- altceva, ce?...................................................................................................................... 10 
- NS/NR............................................................................................................................. 99 



URBANTEAM BUCUREŞTI 

 Chestionar Nr.                                          Str. 

Studiu PUG Zalău 

 
 
Q15. Consideraţi că pentru dezvoltarea Zalăului în următorii 10 ani, este utilă cooperarea cu alte 
municipii/oraşe/comune? Care? 

- Da.................... 1 
- Nu................... 2 
- NS/NR.............. 99 

 
Q16. În ce direcţie credeţi că ar trebui să evolueze cu prioritate transformarea municipiului Zalău? [UN 
SINGUR RĂSPUNS] 

- Către o zonă de agrement............................................. 1 
- Către revigorarea zonei industriale................................ 2 
- Către o zonă bine dezvoltată de servicii publice............ 3 
- Către o zonă culturală.................................................... 4 
- Către o zonă plantată de protecţie.................................. 5 
- NS/NR............................................................................. 99 

 
Q17. Cât de des folosiţi următoarele mijloace de transport? 
 

 

zilnic 
de câteva 

ori pe 
săptămână 

o dată pe 
săptămână 

mai rar 
decât 

săptămânal 
niciodată 

Nu se 
aplică 

NS/NR 

Autoturism 4 3 2 1 0 7 99 

Bicicletă 4 3 2 1 0 7 99 

Motocicletă/Trotinetă 4 3 2 1 0 7 99 

Mijloace de transport în 
comun 

4 3 2 1 0 7 99 

 
Q18. Din ce an locuieşte familia dvs. în acest cartier din ZALĂU? 
Anul |__________| 
NS/NR.............. 99 
 
 
DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 
 
D1. Sexul    

1. Masculin    2. Feminin 
 
D2. Ce vârstă aveţi?        |__|__| ani 
 
D3. Câte persoane locuiesc în gospodăria dv.: copii, adulţi, inclusiv dv.? 
Persoane  ___________ 
NS/NR.......................99 
 
D4. Din care câte persoane adulte cu vârsta de 18 ani sau peste? 
Persoane_____________ 
NS/NR..........................99 
 
D5. Care este ultima şcoală pe care aţi absolvit-o? 
 
0. fără şcoală  
1. primar (1- 4 clase) 
2. gimnazial (5 - 8 clase) 
3. treapta I de liceu (9 - 10 clase) 
 4. şcoala profesională / ucenici sau complementar 
5. liceu (9 – 12 clase) 

6. şcoală post-liceală sau tehnică de 
maiştri 
7. universitar de scurtă durată / colegiu 
8. universitar de lungă durată 
9. studii postuniversitare  
99. NR 

 
D8. Într-o lună obişnuită care este suma totală de bani câştigată de toţi membrii gospodăriei dvs., 
incluzând salarii, pensii, alocaţii de copii, venituri din chirii, dobânzi, dividende etc.?  
 
 

___________    RON 
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Precizăm că informaţiile legate de venitul gospodăriei dvs. ne sunt necesare pentru a analiza rezultatele 
studiului pe diferite tipuri de gospodării. Informaţiile obţinute nu vor fi dezvăluite altei părţi. 
  
  
DACĂ NU PUTEŢI PRECIZA, VĂ RUGĂM SĂ ÎNCADRAŢI VENITUL GOSPODĂRIEI ÎNTR-UNUL DIN 
INTERVALELE DE MAI JOS.  
Încercuiţi intervalul în care se încadrează venitul total net al gospodăriei într-o lună obişnuită.    

1. Cel mult 500 RON 6. 1501→ 2000 RON 
2. 501 → 700 RON 7. 2001→ 2500 RON  
3. 701 → 900 RON 8. 2501 → 3000 RON  
4. 901 → 1200 RON 9. 3001 → 4500 RON 
5. 1201 → 1500 RON 0. peste 4500 RON 

 
D9. În prezent există cineva din gospodăria dvs. care lucrează în străinătate? 

- da................... 1                      Câte persoane? ………………………… 
- nu................... 2 
- NS/NR............ 99 

 
D10. Ce tip de locuinţă este cea în care locuiţi în prezent? 

- Apartament la bloc............................................ 1 
- Casă la curte..................................................... 2 
- Apartament în vilă............................................. 3 
- casă cu etaj sau vilă ocupată de  
o singură gospodărie........................................... 4 
- altă situaţie, care?.............................................. 5 
- NS/NR................................................................ 9 

 
D11. În ce an a fost construită această locuinţă? 

Anul........... |__________| 
NS/NR............... 9999 

 
D12. Care este modalitatea principală de încălzire a locuinţei dvs.? (Un singur răspuns permis) 

- reţeaua publică de termoficare......................... 1 
- gaze naturale.................................................... 2 
- lemne................................................................ 3 
- electricitate........................................................ 4 
- Alt combustibil................................................... 5 
 
- (NC) (Nu-mi încălzesc locuinţa)........................ 7 
- NS/NR............................................................... 8 

 
 
Completaţi în spaţiul de mai jos trei probleme majore care credeţi că împiedică dezvoltarea municipiului 
Zalău şi ce sugestii/recomandări aţi avea pentru a îmbunătăţi situaţia dată. 
 
1. 
 
2. 
 
3. 


