
Activism civic în practică – sprijin pentru
cetățenii activi în susținerea unor servicii publice
eficiente și transparente la nivel local
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Proiect derulat de Asociația Centrul Român de Politici Europene (CRPE) în parteneriat cu Fundația Comunitară Buzău, Fundația Comunitară Vâlcea, Fundația Comunitară Banatul Montan și Fundația Comunitară Timișoara, cu
sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014 2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE
și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.
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• Centrul Român de Politici Europene a derulat în perioada 1 august – 1 octombrie 2021 o consultare la 
nivelul cetățenilor care locuiesc sau muncesc în București, Sector 1, cu privire la prioritățile pe care 
Primăria Sector 1 ar trebui să și le asume în perioada 2021-2024.  Sondajul a fost distribuit online și cu 
ajutorul grupurilor civice din sector. Respondenții au trebuit să evalueze importanța a 11 priorități 
preselectate și să-și exprime gradul de satisfacție despre cum tratează primăria aceste priorități.

• Prioritățile au fost discutate anterior cu experți, oameni implicați, ONG-uri, activiști din diferite 
cartiere. Am organizat focus grupuri și am dezbătut unde ar trebui Primăria Sector 1 să intervină și să-
și îmbunătățească calitatea serviciilor. Ulterior, am cerut votul cetățenilor din sector pentru a înțelege 
cum văd ei prioritățile pe care administrația locală trebuie să și le asume.

Ce ne-am propus
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• Au răspuns întrebărilor noastre 429 de persoane care locuiesc sau lucrează în Sectorul 1. Rezultatele 
acestui sondaj nu sunt reprezentative la nivelul populației Sectorului 1 și nu reflectă opinia tuturor 
cetățenilor sectorului 1, ci numai a celor care au răspuns acestui demers. Totuși, opinia acestui grup de 
cetățeni este foarte importantă având în vedere că cei care au răspuns reprezintă populația activă a 
Sectorului 1 și poate indica un trend privind nevoile urgente de rezolvat de la nivelul sectorului.

• Majoritatea celor care au răspuns sunt persoane cu vîrste între 24 și 54 de ani (89%). 92% dintre acestea au 
nivel de educație ridicat și 75% lucrează în sistemul privat, sunt freelanceri sau au propria afacere. O 
condiție pe care trebuia sa o îndeplinească persoanele care au răspuns întrebărilor noastre a fost ca aceștia 
fie să locuiască în Sectorul 1, fie să muncească în Sectorul 1. Cei care nu au îndeplinit această condiție sau 
care nu au răspuns la toate întrebările au fost eliminați din eșantion.

Ce ne-am propus
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Date despre persoanele care au votat prioritățile Sectorului 1

Bărbați; 
163; 38%

Femei; 266; 
62%

Distribuția respondenților în funcție de gen 15 - 24 ani; 13; 3%

25 - 34 ani; 110; 25%

35 - 44 ani; 154; 
36%

45 - 54 ani; 90; …

55 - 64 ani; 42; 10%

Peste 65 de ani;
20; 5%

Distribuția respondenților în funcție de vârstă

Media de vârstă 
– 42 de ani
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Date despre persoanele care au votat prioritățile Sectorului 1

Liceu/ colegiu/ 
școala postliceală, 

7%

Facultate, 39%

Studii 
postuniversitare 

(master, 
doctorat), 53%

Nu 
răspund/refuz, 

1%

Distribuția respondenților în funcție de nivelul de educație

Elev/student
1%

Angajat în 
sectorul bugetar

11%Angajat în 
mediul privat

55%
Freelancer/dețin

eți propria 
afacere

20%

Pensionar
8%

Nu lucrez 
(concediu 

maternitate, 
șomer, casnic 

etc)
2%

Nu 
răspund/refuz

3%

Distribuția respondenților în funcție de ocupație
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Date despre persoanele care au votat prioritățile Sectorului 1

In Sectorul 1
91%

In alt sector
7%

Altele
2%

Distribuția respondenților în funcție de rezidență
Locuiți în:

In Sectorul 1
71%

In alte sectoare
23%

Nu e cazul (nu 
muncește/ 
pensionar)

1%
Altele

5%

Distribuția respondenților în funcție de locul de muncă
Munciți în:
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1. Vă rugăm să acordați o notă de la 1 la 5 următoarelor priorități pentru comunitatea 
dumneavoastră (unde 1 înseamnă deloc important, iar 5 înseamnă importanță maximă). 

2. Cât de mulțumit(ă) sunteți de felul în care tratează Primăria Sectorului 1 această temă? 
(unde 1 înseamnă deloc mulțumit, iar 5 înseamnă foarte mulțumit).

Două întrebări pentru cetățeni



1. Nu mai luați din spațiul verde al orașului. Program de creștere (cantitativă și calitativă) a spațiului verde: întreținere și reabilitare
spații verzi și parcuri, interzicerea construcțiilor pe spațiul verde sau cu potențial de a deveni verde, identificarea și amenajarea de noi
parcuri sau grădini publice. Plan de acțiune pentru creșterea spațiului verde din cartiere și din zonele cu densitate urbană mare.

2. Colectare selectivă și reciclarea gunoiului. Asumarea unui plan anual, cu indicatori privind gradul de colectare și reciclare pe fracții, 
transparent și ușor de monitorizat de către cetățeni. Dezvoltarea infrastructurii pentru colectare selectivă, amenajare stații de 
transformare a deșeurilor menajere în biomasă, programe extinse de colectare selectivă în școli și instituții publice.

3. Un oraș, un sector accesibil. Un plan de acțiune pentru adaptarea orașului la nevoile cetățenilor, la cei cu mobilitate redusă: bătrâni, 
părinți cu copii, în special pentru copii în cărucior, persoane cu deficiențe fizice, de vedere sau de auz. Adaptarea trotuarelor, 
traversărilor, eliberarea rapidă a spațiilor destinate pietonilor de mașini parcate neregulamentar sau alte obstacole, verificarea
respectării acestor obligații, acces adaptat în instituțiile publice.

4. Regenerare urbană în cartiere. Lansarea unor programe pilot de amenajare și regenerare a spațiului urban, în special în zonele
aglomerate, poluate și dezvoltate haotic, prin soluții inteligente și adaptate pentru îmbunătățirea zonei pietonale și maximizarea
spațiului verde. Plan de acțiune aprobat împreună cu echipe multidisciplinare, inclusiv urbaniști și peisagiști, și dezbătut cu locuitorii
zonelor parte a programelor pilot. 

11 priorități supuse votului



5. Școli moderne și grădinițe noi. Extinderea și modernizarea infrastructurii educaționale, reamenajarea școlilor, inclusiv a celor din 
cartiere, plan pentru proiectare și construcție grădinițe și creșe publice, biblioteci publice, inclusiv program de identificare și
consolidare clădiri cu risc seismic din această categorie.

6. Suport pentru sport. Programe de încurajare a activităților sportive și program de facilități sportive: reamenajarea și crearea de 
baze sportive pentru publicul larg, amenajarea de bazine publice de înot, terenuri și săli de sport, găsirea de spații alternative 
pentru practicarea sportului în interiorul cartierelor, parcurilor, promenadelor.     

7. Sprijin pentru persoanele vulnerabile. Identificarea nevoilor și realizarea unor programe de suport și asistență pentru persoanele
din categorii vulnerabile, inclusiv victime ale violenței domestice, adăposturi și centre de suport, sprijin pentru persoanele în vârstă, 
planuri de investiții pentru locuințe sociale și tineri, în funcție de nevoile reale și numărul beneficiarilor. Extinderea cooperării cu 
ONG-urile și asociațiile cu expertiză. 

8. Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete. Este o prioritate din categoria mobilitate urbană și infrastructură de transport și
vizează îmbunătățirea considerabilă a infrastructurii velo, extinderea rețelei de benzi dedicate pentru biciclete, planuri pentru
conectarea cartierelor, parcări de biciclete și stații de reparare DIY, stații bike sharing.

11 priorități supuse votului
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9. Rezolvarea blocajelor din trafic și parcări de tranzit. Modernizare infrastructură rutieră locală, inclusiv reparare și amenajare
străzi, identificare și acțiune rapidă și coordonată a principalelor cauze de blocare a traficului, analiza valorilor de trafic și
propunerea de soluții punctuale Reabilitare, amenajare și construire parcări, inclusiv de tranzit și dezvoltarea de forme de 
mobilitate alternativă.  

10. Servicii publice digitale și creșterea transparenței. Program de digitalizare a serviciilor cu cetățeanul. Îmbunătățirea
transparenței prin publicarea bugetului, a deciziilor/strategiilor legate de servicii de utilitate publică, asumarea publicării datelor
publice în format deschis, implementarea unui sistem de date spațiale. Fundamentarea tuturor obiectivelor de investiții la nivel
local și extinderea sistemului de bugetare participativă.

11. Decizie publică cu implicarea și consultarea cetățenilor. Creșterea gradului de implicare a cetățenilor în decizia publică și a 
calității consultărilor publice. Organizarea de spații comunitare pilot pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la procesele de 
decizie locale, identificare de resurse comune, susținerea unor priorități majore, urgente, de largă necesitate, cu ajutorul grupurilor
civice active și organizatorilor comunitari.

11 priorități supuse votului
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Pentru cei care au răspuns acestui sondaj – vot, spațiul verde al orașului este important și foarte important (cu note 
de 4 și 5) pentru 93% din totalul respondenților. 

Pe locul al doilea este colectarea selectivă și reciclarea gunoiului – 91% au acordat note de 4 și 5. 

Rezolvarea blocajelor din trafic și parcări de tranzit, respectiv servicii publice digitale și creșterea transparenței
împart al treilea loc cu 81%, respectiv 80% din persoane care acorda o importanță mare și foarte mare acestor teme.

Și restul priorităților sunt importante pentru respondenți, toate având note de 4 și 5 de la peste 70% din respondenți
cu excepția temei privind sprijinul pentru persoanele vulnerabile care a avut un punctaj mai mic, comparativ cu 
celelalte priorități: 61% au dat note de 4 și 5 acestei teme. 

Campania media dusă împotriva persoanelor asistate social, o lipsă a empatiei sociale în general sau o înțelegere 
limitată a competențelor primăriei de sector în această privință pot fi explicațiile acestui rezultat.

Importanța celor 11 priorități
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Respondenții sunt în general nemulțumiți și foarte nemulțumiți de felul în care primăria tratează 
aceste 11 priorități, mediile tuturor temele supuse la vot fiind de 2.11 dintr-un punctaj de 
maximum 5.

73% dintre respondenți spun că sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți de felul este rezolvat 
traficul din București, 72% de colectarea selectivă și reciclarea gunoiului. În topul temelor care aduc 
cele mai multe nemulțumiri sunt și gradul de accesibilitate și regenerare urbană în cartiere.

Totuși, 20% dintre cei care au răspuns întrebărilor spun că sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de 
felul în care arată școlile și grădinițele, cei mai mulți fiind cei peste 65 de ani (posibil ca o parte din 
ei să nu aibă interacțiune directă cu aceste instituții).

Satisfacția față de felul în care primăria 
tratează cele 10 priorități
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• În slide-urile următoare se pot compara cele 11 priorități în ceea ce privește urgența cu care trebuie tratate 
de către autorități.

• Astfel, rezolvarea blocajelor din trafic și parcări de tranzit, colectarea selectivă și reciclarea gunoiului, 
accesibilizarea sectorului, regenerare urbană în cartiere au o importanță foarte mare, dar satisfacția față de 
felul în care tratează primăria temele este foarte mică. Cele patru priorități trebuie urgentate. De asemenea, 
spațiul verde al sectorului are o importanță mare, iar satisfacția se apropie la limita de jos. Prioritatea care 
are o importanță mai mică în comparație cu celelalte (este importantă pentru o mare parte din respondenți), 
dar și o satisfacție mică în ceea ce privește felul în care acționează primăria este infrastructura pentru 
biciclete.

• Deși unele dintre priorități au trecut grafic în cadranul care arată un grad de satisfacție mai mare, totuși ele 
se apropie de centrul axelor, iar media satisfacției este foarte mică – 2.11. Astfel, dacă o prioritate depășește 
această valoare ca satisfacție, chiar dacă este această valoare rămâne mică, prioritatea poate trece într-un 
cadran superior. 

Satisfacție vs. Importanță
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• Pentru patru priorități - Școli moderne și grădinițe noi, Suport pentru sport, Sprijin pentru persoanele vulnerabile și Servicii 
publice digitale și creșterea transparenței - lucrurile sunt mai bune din punctul de vedere al satisfacției, ele se apropie foarte 
mult de medie. Nu se poate spune că nu necesită îmbunătățiri, ci doar că au o importanță mai mică față de celelalte.

• Nivelul scăzut de satisfacție se menține pentru toate cele 11 priorități din cadrul consultării, ceea ce arată că Primăria Sector 
1 trebuie să-și îmbunătățească semnificativ capacitatea de a livra servicii publice. Nemulțumirea generală este una 
acumulată în timp, fiind o notă generală pe care respondenții au acordat-o administrațiilor locale care au guvernat Sectorul 
1. Consultarea noastră arată însă acolo unde respondenții consideră că primăria trebuie să intervină cu prioritate și, deși 
multe dintre neajunsuri nu au o rezolvare rapidă, primăria trebuie să accelereze demersurile de implementare a proiectelor 
din sfera priorităților subliniate.

• Actuala administrație trebuie să își extindă consultările publice cu cetățenii din sectorul 1, să-i includă pe aceștia în toate 
procesele de decizie de la nivel local și să inițieze consultări similare cu proiectul pilot desfășurat de CRPE. Primăria are
capacitatea de a derula sondaje reprezentative la nivelul sectorului, de a include toate aceste priorități in strategia de 
dezvoltare și, cel mai important, poate utiliza aceste răspunsuri pentru a fundamenta investițiile la nivel local. Din păcate, de 
multe ori, investițiile la nivel local nu au în spate un proces participativ care să includă cetățenii, principalii beneficiari ai 
acestora.

Satisfacție vs. Importanță
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Ø Proiectul este derulat de Centrul Român de Politici Europene în parteneriat cu Fundația
Comunitară Buzău, Fundația Comunitară Vâlcea, Fundația Comunitară Banatul Montan și
Fundația Comunitară Timișoara cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program
finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Ø Scopul proiectului este de susținere a cetățenilor în procesele de decizie de la nivel local,
prin îmbunătățirea capacității acestora de a se implica în consultări publice, a iniția petiții
adresare autorității publice și a acționa și reacționa în promovarea unor investiții necesare
sau servicii publice de calitate.

Despre proiect
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