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SONDAJUL MOTODROM 
 

 

 

Acest sondaj a fost efectuat ca urmare a interesului aratat de administratia locala a sectorului 2 

Bucuresti fata de problemele din sector. Persoanele care au raspuns intrebarilor locuiesc in vecinatatea 

parcului Motodrom, ca atare statistica este valabila acestei zone a orasului.  

Respondentii sunt persoane care viziteaza parcul de cel putin 2-3 ori pe saptamana. 

 

Prin acest sondaj am urmarit sa determinam: 

- activitatile desfasurate in parc 

- utilitatea izvorului cu apa potabila – defect la momentul sondajului, si reclamat in numar mare 

de vizitatorii parcului 

- opinia fata de posibilitatea amplasarii unei piste de alergare sintetice 

- opinia fata de impartirea responsabilitatii sesizarii problemelor din sector dintre cetateni si 

administratia publica 

- utilitatea unei aplicatii de monitorizare a flotei RATB in timp real 

- implicarea si participarea in problemele comunitatii 

 

Pe langa acestea, am colectat o lista de sesizari si sugestii legate de parc, pe de o parte, si de sector in 

general, pe de alta parte. 

Prezentam in paginile urmatoare rezultatele sondajului si rezumatele listelor de sesizari si sugestii. 
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I. Cunoasterea activitatii preferate din Parcul Motodrom este utila in 

determinarea  prioritatilor in momentul stabilirii prioritatii investitiilor. 
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II. Intrucat pretul reparatiei izvorului de apa potabila este considerat mare, 

cifrele de mai jos pot ajuta la analizarea utilitatii acestuia. 
 

Plecand de la estimarea ca in parc vin zilnic aproximativ 1000 de persoane, iar 68.4% din acestea, adica 

684 de persoane consuma zilnic cate 2 litri de apa si mai duc acasa apa pentru inca doi membri de 

familie, pe o perioada de 7 luni, atat cat este deschis publicului izvorul, de la izvor se consuma 

aproximativ 861840 litri de apa anual.  

La pretul mediu de 0.65 RON/litru, se poate deduce ca locuitorii respectivi au consumat apa de 

aproximativ 560.196 RON, sau 124.488 EUR, la un curs de 4.5 RON/EUR. 
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III. Strangerea de semnaturi pentru sustinerea initiativei de amplasare a pistei 

sintetice de alergare nu este indeajuns de cloncudenta, intrucat nu 

consemneaza opiniile contra. Rezultatul sondajului infatiseaza toate opiniile 

pentru acest subiect. 
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IV. Implicarea cetatenilor in problemelor din sector este de ajutor in 

intelegerea dificultatilor administratiei locale, cat si in participarea acestora 

in rezolvarea problemelor. O implicare slaba contribuie la adancirea 

problemelor, cat si la cresterea nemultumirii cetatenilor.  
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V. Cunoasterea motivelor pentru care cetatenii nu se implica  in problemele 

locale poate ajuta la  imbunatatirea serviciilor administratiei locale. Pentru 

cei care nu s-au gandit se pot face campanii de informare si invitare la 

rezolvarea problemelor, pentru cei care nu au timp se poate imbunatati 

serviciul de cereri online.  
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VI. Pentru a determina cat de eficient se rezolva problemele din sector, este 

folositor de stiut in ce masura locuitorii contribuie la sesizarea acestor 

probleme. 
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VII. Digitalizarea serviciilor administratie locale este menita sa usureze printre 

altele si activitatile cetatenilor in relatia cu aceasta. Graficul alaturat 

infatiseaza cat de pregatiti sunt cetatenii pentru aceasta. 
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VIII. Masura in care cetatenii folosesc mijloacele de transport in comun este 

utila in determinarea accentului care se pune cand este vorba despre 

dirijarea traficului in zona. 
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IX. Masura in care o aplicatie mobila pentru a cunoaste in timp real locatia 

mijloacelor de transport in comun ar creste nivelul de satisfactie al 

cetatenilor. 
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X. Pretul pe care cetatenii l-ar plati pentru o aplicatie mobila care sa afiseze in 

timp real locatia mojloacelor de transport in comun poate sugera efortul 

financiar din partea administratiei locale pentru a pune la dispozitie un 

astfel de serviciu. 
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XI. Preferinta cetatenilor pentru modul in care pot afla locatia in timp real a 

mijloacelor de transport in comun poate sugera nivelul investitiilor pentru 

cele doua optiuni. 
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Pe langa setul de intrebari cu optiuni de raspuns, au fost si doua intrebari la care respondentii si-au 

prezentat opiniile. 

 

XII. Aveti vreo sugestie sau reclamatie legata de parcul Motodrom? 

Printre raspunsuri, s-au evidentiat urmatoarele probleme sau sugestii, in ordinea frecventei. 

a) Reparat izvorul 

b) Agentii de paza sa fie mai activi 

c) Toaletele sa fie mutate din soare, preferabil spre soseaua Fundeni 

d) Dezinsectia parcului 

e) Reparat/imbunatatite terenurile sportive 

f) Supravegeati posesorii de caini 

g) Tarcul de caini e mic 

h) Mai multa lumina seara 

i) Comeciantii verificati (din si in vecinatatea imediata) 

j) Nisipul din spatiile de joaca schimbat mai des sau curatat 

 

XIII. Aveti vreo sugestie sau reclamatie legata de problemele din sectorul 2? 

 

Printre raspunsuri, s-au evidentiat urmatoarele probleme sau sugestii, in ordinea frecventei.  

k) Curatenia stradala sa fie imbunatatita 

l) Mai multe cosuri de gunoi 

m) Dezinsectia necesara 

n) Inchiriere biciclete putine/inexistente 

o) Piste de bicicleta mai multe 

p) Spatii abandonate neingrijite 

q) Finalizarea/continuarea anveloparii blocurilor 

Cateva rapunsuri mai specifice care merita atentie: 

r) Focar infecție pe strada Simetriei 

s) La scoala 27 lipseste sala de sport 

t) Vara sa se adauge detergent in apa cu care se spala soselele 

u) Strada Maior Bacila - spațiu neingrijit 

v) Ingrijirea lacurilor si amenajarea dedicata navomodelismului. 
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