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Conținut
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Evaluarea nivelului de 

nesatisfacție

Intelegerea nesatisfacției și nevoilor actuale a locuitorilor din preajma zonei 

în perimetrul de la Albișoara până la Calea Mosilor, Petricani, și de la 

Izmail până la Mihai Viteazul, inclusiv râul Bâc. În continuare se va utiliza 

ca «Zonă».

Identificarea opțiunilor

Identificarea opțiunilor, destinației 

opurtunităților acestei zone
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Obiectivele studiului



4

501 interviuri rezultative cu persoane fizice, locuitori din preajma zonei în perimetrul de la

Albișoara până la Calea Mosilor, Petricani, și de la Izmail până la Mihai Viteazul, inclusiv râul

Bâc, cu vârsta 18-65. Nivelul de încredere 95%. Eroarea maximă +/- 4,4%.

Studiul s-a realizat pe baza unui eşantion stratificat, aleatoriu, cu respectarea cotelor de sex și

vârstă. Cotele au fost calculate în baza structurii populației mun. Chișinău, conform BNSRM.

Eșantionul

În fiecare cartier au fost stabilite puncte start (adrese concrete) de

unde operatorul de interviu trebuia să pornească ruta, mergând doar

pe partea locativă a strazii, ajungând până la intersecție, cotind la

dreapta și apoi iar la dreapta pană ce ajunge în punctul din care a

pornit, astfel inconjurand un cartier.

Respondenții au fost selectați conform următorului pas metodologic:

In sector cu case private – după fiecare interviu rezultativ pasul a

fost de 3 case, deci se încearca in a 4-a casă. In cazul dacă interviul

nu a fost efectuat, se încearca în următoarea casă.

In sector cu blocuri locative –1 interviu la 50 apartamente.

Din cauza interfoanelor, efectuăm interviurile la ieșire din scară.

Doar un interviu la o scară.



Metodologia
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Au fost efectuate interviuri personale față-în-față cu persoane fizice, folosind tehnologia TAPI (Tablet

Assisted Personal Interviewing), pastrand pasul statistic. 

Durata medie a unui interviu ~10 minute. Au participat 15 intervievatori experimentați. 

Interviurile au fost efectuate la dorința respondenților în limbile română sau rusă.

La colectarea datelor a fost utilizat soft specializat 

Evonix/Web fieldwork system, drepturile patrimoniale îi aparțin XPLANE.

La analiza datelor a fost utilizat soft specializat 

Voto/Data analysis, drepturile patrimoniale îi aparțin XPLANE.

INSTRUMENTARIUL STUDIULUI:

Chestionarul a fost elaborat de XPLANE în limba de stat şi a fost prezentat

spre confirmare Beneficiarului. Modificările propuse au fost incluse în

chestionar după agrearea prealabilă a acestora de către Beneficiar. 

Varianta finală a fost vizată de Beneficiar și tradusă în limba rusă.



Want big impact?

Use big image.
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Zona

Zona Albișoarei pe hartă



✓ Rezidenți a mun.Chișinău, 

✓ Locuitorilor din preajma zonei în perimetrul de 

la Albișoara până la str.Calea Mosilor, 

str.Petricani, și de la str.Izmail până la str.Mihai

Viteazul, inclusiv râul Bâc.

7

Profiul respondenților

100% 18,4

26,5

21,4
16,8 17

18-24 25-34 35-44 45-54 55-65

SCR1. Deoarece intervievam doar locuitorii din preajma zonei despre care va merge vorba , Va rog sa-mi spuneti, la momentul dat, Dvs

locuiti pe ce strada? SCR5. Spuneti-mi, va rog, câti ani împlinit aveti? PRO2. Ce studii finisate aveți? 

Baza: toți respondenții, N=501

0,2

12,4

35,1

50,7

1,6

Medii incomplete

Medii generale (scoala 11 clase,
liceu, SPT cu studii medii generale)

Medii speciale (scoala medie tehnica,
colegiu)

Superioare / Postuniversitare
(masterat, doctorat, etc.)

Refuz

Bărbați 

49,9%

👨 👩
Femei 

51,1%

Sexul:

Vârsta:

Studii:
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Profilul respondenților (continuare)

PRO3. Care este starea Dvs. civila curenta? PRO1. Care este ocupația Dvs.de baza? 

PRO4. Care din aceste afirmatii, vi se potriveste cel mai bine?

Baza: toți respondenții, N=501

Starea civilă:

65,1

12,8

12,2

4,8

2,6

2,6

Căsătorit/ă

Celibatar/ă

Concubinaj

Divorțat/ă

Vaduv/ă

Refuz

59,5

3,0

5,2

2,2

7,0

14,4

0,8

4,6

3,4

Angajat full-time

Angajat part-time

Afacere proprie/antreprenor

Liber profesionist

Student/ă

Casnic/ă

Somer

Pensionar

Refuz

Ocupația: Venit pe gospodărie:

1,6

24,4

54,9

14,0

1,0

4,2

Înalt(15001Lei și m/mult)

Mai sus de mediu(10001-15000Lei)

Mediu(8001-10000Lei)

Mai jos de mediu(4001-8000Lei)

Mic (până la 4000Lei)

Refuz
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Aspectul zonei - evaluare

Q1. Cum ati evalua nivelul de amenajare a zonei în perimetrul de la Albișoara până la str.Calea Mosilor, str.Petricani, și de la str.Izmail

până la str.Mihai Viteazul, inclusiv râul Bâc în comparație cu alte străzi de la Ciocana? Răspuns unic

14%

47%

39%

Mai bun

Nici mai bun, nici mai rău

Mai rău

Fapte cheie:

14% din toți respondenții au 

evaluat nivelul de amenajare 

a zonei ca unul «Mai bun» în 

comparație cu alte străzi din 

Chișinău

47% ca unul «Nici mai bun, 

nici mai rău» în comparație 

cu alte străzi din Chișinău

39% ca unul «Mai rău» în 

comparație cu alte străzi din 

Chișinău.

Baza: toți respondenții, N=501
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Probleme, incomodități

Q2. De ceva timp Va confruntati cu careva probleme / incomoditati, legate de acesta zona (in perimentrul de la Albisoara pana la 

Calea Mosilor, Petricani, si de la Izmail pana la Mihai Viteazul)? Răspuns deschis.

29,8

25,7

23,7

18,0

16,7

14,7

11,8

10,6

8,2

6,5

6,1

4,5

4,1

3,3

3,3

Miros neplacut

Caini vagabonzi

Sisteme de scurgere a apei de ploaie/inundatii

Probleme cu salubrizarea (in special a curților)

Oameni fără adăpost

Lipsa/neajuns de transportului public (spre…

Infrastructura pietonala slab dezvoltata

Spații neamenajate, aspectul estetic nesatisfăcător

Ambuteiaje

Drumuri srticate (Cal.Mosilor,Petricani,prin curți)

Poduri stricate / lipsă de poduri, treceri peste râu

Insecte

Poluare fonică

Lipsa parcaărilor auto amenajate

Lipsa iluminării

49%
51%

S-au confruntat

Nu s-au confruntat

Baza: toți respondenții, N=501 Baza: % din cei, care s-au confruntat, N=245
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Aspectul zonei – satisfacția

Q3. În ce masură sunteti satisfacut de aspectul zonei date, inclusiv râul Bâc? 

Răspuns unic

3%

42%
35%

21%

Total satisfăcut

Mai degraba satisfăcut

Mai degrabă nestisfăcut

Deloc nesatisfăcut

Fapte cheie:

56% din toți respondenții sunt 

«mai degrabă nesatisfăcuti»

sau «deloc nesatisfăcuți» de

aspectul zonei la moment.

Baza: toți respondenții, N=501
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Aspectul zonei – nesatisfăcuți de...

Q4_1. Ați spus că mai degrabă sau deloc nu sunteți satisfăcut(ă), va rog sa-mi spuneti, DE CE? Ce anume nu este în regulă în zona dată? 

Răspuns deschis.

Fapte cheie:

>85% din respondenții sunt

nesatisfăcuți de:

✓ Drumuri stricate, 

✓ Clădiri distruse

✓ Zona nu este deloc 

amenajata

✓ Lipsa infrastructurii

✓ Lipsa de trotuar

✓ Spațiu dezordonat din punct 

de vedere architectural

✓ Zona cu mediu nesănătos, 

murdar, antisanitarie

✓ Nivelul scăzut de securitate 

sociala

✓ Iluminare redusa 

✓ Poluarea râului BÂC și a 

malurilor sale 

91,7
91,0
89,6
87,8
87,1
87,1
86,0
84,9
84,9

66,9
51,1

2,9
1,1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,4
0,4
0,4
0,4

Zona nu este deloc amenajata

Lipsa infrastructurii

Drumuri stricate, cladiri distruse

Lipsa de trotuar

Spatiu dezordonat din punct de vedere…

Zona cu mediu nesanatos, murdar,…

Nivelul scazut de securitate sociala

Iluminare redusa

Poluarea râului BÂC și a malurilor sale 

Prezenta cainilor vagabonzi

Prezenta oamenilor fara adapost

Nu sunt treceri/poduri peste Bâc spre…

Periodic miros neplăcut

Podul de la Izmail intr-o stare avariată

Imposibil sa te cobori la râul Bâc

Putina apa în râul Bâc

Nu este pește în râul Bâc

Nu sunt magazine 24/24 in zonă

Nu sunt parkari auto amenajate

Zona galagioasă

Putin transport public

Baza: % din cei, care «mai degrabă nesatisfăcuți» sau «nesatisfăcuți», N=278
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Râul BÂC

Q4_2. Cum considerați, râul Bâc și malurile sale sunt poluate? Și daca «DA», în ce masură? Răspuns unic.

Q4_3. In ce mod este poluat râul Bâc și malurile sale? Răspuns deschis.

89,5

78,7

70,6

50,2

39,5

1,4

0,2

Poluarea râului Bâc și a malurilor 
sale cu canalizare, râul este …

Poluarea râului Bâc și a malurilor 
sale cu diverse deșeuri

Apele uzate netratate de la diverse
întreprinderi sunt varsate ilegal în…

Deșeurile menajere, de construcții și 
alte deșeuri sunt descărcate pe …

Apa din Bâc este folosită pentru
spălarea automobilelor

Canalizarea se scurge în râu

Pamantul de pe maluri este spalat de
suvoaie de ploaie

30%

54%

16%
0,2%

Foarte poluate

Mai degraba sunt poluate

Mai degraba nu sunt poluate

Deloc nu sunt poluate

Baza: toți respondenții, N=501 Baza: % cei care, care consideră că sunt «mai 

degrabă poluate» sau «foarte poluate», N=418
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Imaginea sectorului Râșcani

Q10. Dupa parerea Dvs, la ziua de azi, imaginea generala a sectorului RÂȘCANI suferă din cauza acestei Zone? Și dacă “DA” in ce măsură?  

Răspuns unic

36%

45%

19%

Suferă foarte mult

Suferă în careva măsură

Nu suferă deloc

Fapte cheie:

36% din toți respondenții 

susțin că imaginea sectorului 

Râșcani «suferă foarte mult»

din cauza Zonei date 

45% - susțin că imaginea 

sectorului Râșcani «suferă în 

careva măsură»

19% - sunt de părerea că 

imaginea sectorului Râșcani 

«nu suferă foarte mult»

Baza: toți respondenții, N=501    
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Destinația zonei
Fapte cheie:

83% din toți respondenții sunt 

de părerea că teritoriul dat 

trebuie să fie destinată Zonei 

de odihnă verde, amenajată, 

fără construcții

52% cred că ar putea fi și 

Zonă sportivă cu piste pentru 

ciclism, role, scutere, 

trotinete.

83,2

51,9

26,7

26,3

2,8

0,2

Zonă de odihnă verde, amenajată, fară 
construcții

Zonă sportivă

Zonă de activități culturale, turistice 

Zonă de divertisment

Zonă business (oficii, centre business)

Gradinițe pentru copii

%

Q5. Dupa părera Dvs, care ar trebui să fie destinația ZONEI date? 

Răspuns deschis.

Baza: % toți respondenții, N=501
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Modernizarea zonei -recomandări 
Fapte cheie:

în primul rând 

~50% din toți respondenții 

recomandă să se curețe râul 

Bâc. 

~37% - recomandă să se 

construiască zona de odihnă 

verde amenajată pentru 

adulți și copii cu bănci, alei, 

piste, paturi de flori, 

arbuști, copaci.

49,5

36,5

2,8

2,8

2,8

2,6

2,6

1,0

Să se curățe râul Bâc și malurile sale

Să se construiască zona de odihnă verde 
amenajată pentru adulți și copii

Să se construiască sisteme de scurgere a
apelor

Să se repare drumurile, trotuarele, podurile

Să se dezvolte infrastructura pietonală
(treceri, poduri peste rau, semne,…

Să se construiască parcarile auto amenajate

Să se construiască un complex sportiv cu 
stadion și piscine

Să se închidă intreprinderile industriale din
zona

Baza: toți respondenții, N=501

Q5. Ce ați recomanda autorităților orasului Chișinău cu privire la modernizarea ZONEI date să facă în primul rând?

Răspuns deschis

În primul rând %
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Modernizarea zonei -recomandări 
Fapte cheie:

în al doilea rând 

~45% din toți respondenții 

recomandă să se construiască 

zona de odihnă verde 

amenajată pentru adulți și 

copii cu bănci, alei, piste, 

paturi de flori, arbuști, 

copaci.

~36% - recomandă să se 

construiască zonă de 

agrement pentru copii

Baza: toți respondenții, N=501

Q6. Ce ați recomanda autorităților orasului Chișinău cu privire la modernizarea ZONEI date ă facă în al doilea rând?

Răspuns deschis

44,7

35,5

5,6

5,2

3,0

1,8

4,2

Să se construiască zona de odihnă verde 
amenajată pentru adulți și copii

Să se construiască zona de agrement pentru
copii

Să se curățe râul Bâc și malurile sale

Să se soluționeze problemele cu 
salubrizarea 

De ilumitat strazile și zona

Să se construiască parcările auto amenajate

Dificil sa raspundă

În al doilea rând %
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Modernizarea zonei -recomandări 
Fapte cheie:

în al treilea rând 

~47% din respondenții 

recomandă să se construiască 

zona de agrement pentru copii

39% recomandă să se 

construiască zona de odihnă 

verde amenajată pentru adulți 

și copii

Baza: toți respondenții, N=501

Q7. Ce ați recomanda autorităților orasului Chișinău cu privire la modernizarea ZONEI date ă facă în al treilea rând?

Răspuns deschis

46,7

39,1

8,2

3,8

3,8

3,4

2,0

Să se construiască zona de agrement pentru
copii

Să se construiască zona de odihnă verde 
amenajată pentru adulți și copii

Să se soluționeze problemele cu 
salubrizarea 

Să se curățe râul Bâc și malurile sale

Să se dezvolte infrastructura pietonală
(treceri, poduri peste rau, semne,…

Să se construiască parcările auto amenajate

Sa mareasca nivelul de securitate socială

În al treilea rând %
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Propuneri și sugestii

Q9. După părerea Dvs, ce folositor pentru locuitorii sectorului Râșcani și a or.Chișinău se poate construi în zona dată, luind în considerație că nu se 

permit construcții locative aici? IND11. Ce ați mai recomanda autoritatilor municipiului Chișinău cu privire la modernizarea ZONEI date? Răspuns deschis.

99,4
93,6

89,4
87,6

82,8
82,0
81,8

79,8
78,4

62,5
57,3
56,5

51,7
34,7

31,9
30,5

23,4
19,6

7,0
3,4
3,2
3,2
2,4
1,6

Zona verde de odihnă pentru plimbari, alergari, cu…

Curatarea râului Bâc și a malurilor sale

Crearea unui mediu sănătos în zona dată

Eliminarea gropile de gunoi din zona dată

De construit stații moderne de epurare a apelor uzate …

Asigurarea controlului asupra gestionării deseurilor

Terenuri sportive (pentru volei, basket, rollerdrom, …)

Spatii verzi (paturi de flori, copaci, arbusti)

Asigurarea controlului asupra consumului de apă de …

Bazine publice

Parc de distractii pentru copii 11 – 18 ani

Parc de distractii pentru copii 3 – 10 ani

Centru creativ pentru copii

Parcari auto amenajate, multietajate

Locuri pentru plimbare a animalelor de companie

Piata moderna de fructi si legume

Stadion

Cafenea, terase

Centre Comerciale

Poduri/ treceri mai multe peste rau

Business Centru

Terenuri de joaca pentru copii

Gradinițe

Transport public mai mut spre Râșcani, St.cel Mare

Baza: toți respondenții, N=501

%Fapte cheie:

~99% din toți respondenții 

recomandă o zonă verde 

pentru plimbări, alergări, 

amenajat cu alee, paturi de 

flori, cu piste pentru ciclism, 

role, trotinete, cu terenuri 

sportive pentru volei, basket, 

și alte feluri de sport, cu 

terenuri de joacă pentru 

copii. 



Rezumat
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Aspectul zonei - evaluare

14% din toți respondenții au evaluat nivelul de amenajare a zonei ca unul «Mai bun» în comparație cu alte străzi

din Chișinău

47% ca unul «Nici mai bun, nici mai rău» în comparație cu alte străzi din Chișinău

39% ca unul «Mai rău» în comparație cu alte străzi din Chișinău.

Probleme, incomodități

49% din toți respondenții s-au confruntat cu careva probleme/incomodități legate de aceastî zonă.

Au menționat următoarele probleme:

miros neplacut, caini vagabonzi, sisteme de scurgere a apei de ploaie/ inundatii, probleme cu salubrizarea,

oameni fără adăpost, lipsa transportului public (spre unele localitati) sau cantitatea mica a lui

infrastructura pietonala slab dezvoltata, spații neamenajate, aspectul estetic nesatisfăcător

Aspectul zonei – nivelul de satisfacție

44% sunt «mai degrabă satisfăcuti» sau «total satisfăcuți» de aspectul zonei la moment

56% din toți respondenții sunt «mai degrabă nesatisfăcuti» sau «deloc nesatisfăcuți» de aspectul zonei la moment,

și anume nesatisfăcuți de: faptul că zona nu este deloc amenajata, lipsa infrastructurii, drumuri stricate, cladiri

distruse, lipsa de trotuar, spatiu dezordonat din punct de vedere architectural

zona cu mediu nesanatos, murdar, antisanitarie, nivelul scazut de securitate sociala, iluminare redusa, pol
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Râul BÂC

84% din toți respondenții consideră că râul Bâc și malurile sale sunt "mai degrabă poluate" sau "foarte poluate"

cu canalizare, râul este acoperit de stuf, cu diverse deșeuri, apele uzate netratate de la diverse întreprinderi sunt

varsate ilegal în Bâc, deșeurile menajere, de construcții și alte deșeuri sunt descărcate pe ambele maluri ale raului

BIC, apa din Bâc este folosită pentru spălarea automobilelor.

Imaginea sectorului Râșcani

36% din toți respondenții susțin că imaginea sectorului Râșcani «suferă foarte mult» din cauza Zonei date

45% - susțin că imaginea sectorului Râșcani «suferă în careva măsură»

19% - sunt de părerea că imaginea sectorului Râșcani «nu suferă foarte mult»

Destinația zonei

83% din toți respondenții sunt de părerea că teritoriul dat trebuie să fie destinată Zonei de odihnă verde, amenajată,

fără construcții

52% cred că ar putea fi și Zonă sportivă cu piste pentru ciclism, role, scutere, trotinete.

22

Rezumat



Modernizarea zonei -recomandări

în primul rând - să se curețe râul Bâc (~50%), 

în al doilea rând - să se construiască zonă de odihnă verde amenajată pentru adulți și copii cu bănci, alei, piste, 

paturi de flori, arbuști, copaci (~45%).

în al treilea rând - să se construiască zonă de agrement pentru copii (47%).

Recomandări autorităților municipiului cu privire la modernizarea zonei in perimentrul de la Albisoara pana la Calea 

Mosilor, Petricani, si de la Izmail pana la Mihai Viteazul)

80% și mai multi iși doresc în zona dată: 

▪ O zonă verde de odihnă pentru plimbări, alergări, cu piste pentru ciclism, role, scutere, trotinete

▪ Curatarea râului Bâc și a malurilor sale

▪ Crearea unui mediu sănătos în zona dată

▪ Eliminarea gropile de gunoi din zona dată

▪ De construit stații moderne de epurare a apelor uzate sau de reparat pe cele existente.

▪ Asigurarea controlului asupra gestionării deseurilor

▪ Terenuri sportive (pentru volei, basket, rollerdrom, …)

▪ Spatii verzi (paturi de flori, copaci, arbusti)
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Notă 
informativă
✓ Rezultatele și concluziile din această prezentare nu reprezintă părerea companiei 

XPLANE Research, dar sunt doar o reprezentare a datelor oferite în cadrul 

sondajului de către respondenți.

✓ Compania XPLANE Research nu poartă răspundere pentru implimentarea ori 

neimplementarea concluziilor și sugestiilor nici pentru deciziile luate pe baza 

infomației oferite in această prezentare. 
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pentru atenție!
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mob. (+373) 69 143 175
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Angela Cijevschi

General Director

mob. (+373) 69 799 971

angela.cijevschi@xplane.md

Republic of Moldova, MD-2045
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