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1. Rezumat executiv 
 
 
Metodologie. Sondajul de opinie pentru evaluarea 
gradului de satisfacție a cetățenilor vis-a-vis de 
serviciile publice din municipiul Dorohoi a fost 
realizat pe un eșantion format din 599 respondenți cu 
domiciliul în municipiul Dorohoi.  
 
Chestionarul a inclus o serie de itemi generali 
referitori la nivelul de trai, principalele probleme din 
municipiul Dorohoi și principalele proiecte ce trebuie 
implementate. De asemenea s-a solicitat evaluarea 
unei serii de peste 50 de indicatori referitori la 
serviciile publice din Dorohoi, utilizându-se o scală de 
la 1 la 10, 1 reprezentând Foarte nemulțumit, 10 
reprezentând Foarte mulțumit. Ulterior, pentru fiecare 
indicator s-a calculat un scor mediu, însă s-a optat și 
pentru recodificarea răspunsurilor respondenților 
după următorul algoritm: 

- Scor 1-2 = Foarte nemulțumit; 
- Scor 3-4 = Nemulțumit; 
- Scor 5-6 = Nici, nici; 
- Scor 7-8 = Mulțumit; 
- Scor 9-10 = Foarte mulțumit.  

 
Aspecte generale. Cea mai mare parte a 
respondenților s-au declarat mulțumiți de felul în care 
trăiesc în prezent (41,0%), în timp ce 29,7% simt o 
stare neutră, de mijloc.  
 
Legat de nivelul de trai la care se așteaptă peste un an, 
38,9% dintre cei intervievați cred că acesta va fi la fel, 
30,4% sunt pesimiști (27,0% au declarat că sunt de 
părere că va fi mai rău, 3,4% - că va fi mult mai rău), 
iar 30,7% sunt optimiști (28,0% cred că anul viitor 
vor trăi mai bine, iar 2,7% cred că vor trăi mult mai 
bine).  

 
Principalele probleme ale Municipiului Dorohoi 
identificate de respondenți sunt: lipsa locurilor de 
muncă, infrastructura rutieră slab dezvoltată, 
prezența câinilor maidanezi pe străzi, curățenia/ 
salubritatea orașului, infrastructura tehnico-edilitară, 
insuficiența spațiilor verzi/ de joacă etc.  

 

Principalele proiecte ce ar trebui implementate. 
Pe baza problemelor identificate, dacă ar avea 
oportunitatea de a fi Primari în Dorohoi, respondenții 
au declarat că principalele măsuri pe care le-ar 
întreprinde la nivel local sunt: crearea de locuri de 
muncă, reabilitarea infrastructurii rutiere, atragerea 
de fonduri/ investitori, crearea de spații verzi/ de 
joacă pentru copii, asigurarea socială a celor nevoiași, 
diversificarea activităților de petrecere a timpului 
liber etc. 
 

Capacitatea administrativă și E-guvernarea sunt 
subiecte de care respondenții sunt mulțumiți și foarte 
mulțumiți. Astfel, peste 80% dintre cei chestionați 
sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de amabilitatea și 
profesionalismul perceput al personalului din cadrul 
serviciului local de evidența populației, peste 70% 
sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile de 
urbanism și asistență socială, cu toate sectoarele 
analizate (evaluare generală, amabilitatea 
personalului și profesionalismul perceput al 
personalului) și de serviciul de Evidența populației 
(evaluare generală). Serviciul local de taxe și impozite 
și Poliția locală (evaluare generală, amabilitatea și 
profesionalismul perceput al personalului) sunt 
indicatori de care respondenții sunt mulțumiți și 
foarte mulțumiți în proporție de peste 60%. 59,6% din 
cei incluși în eșantion sunt mulțumiți și foarte 
mulțumiți de posibilitățile de plată online a taxelor și 
impozitelor.  
 

Sistemul de învățământ – cultură. Peste 70% 
dintre respondenți sunt mulțumiți de infrastructura și 
calitatea actului de învățământ, în timp ce 
infrastructura și activitățile culturale, precum și 
calitatea, volumul și diversitatea acestora au acumulat 
procentaje mai reduse, cuprinse între 53,1% - 59,7% 
în ceea ce privește gradul ridicat de satisfacție 
(mulțumit și foarte mulțumit) al respondenților.  
 

Asistență socială și de sănătate. Serviciile medicale 
de specialitate sunt ramuri cuprinse în chestionar care 
au obținut procente ridicate în ceea ce privește gradul 
de mulțumire al respondenților (peste 70% sunt 
mulțumiți și foarte mulțumiți). Serviciul medical de 
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primire urgențe a obținut un scor bun, dar inferior 
serviciilor medicale de specialitate (66,3% - 68,9%). 
De activitatea de asistență socială, per ansamblu, 
62,5% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți și 
foarte mulțumiți; în schimb, doar 45,6% au aceeași 
părere despre suficiența locuințelor sociale. 
 

Infrastructura rutieră și tehnico-edilitară. 64,5% 
dintre persoanele intervievate sunt mulțumite și 
foarte mulțumite de calitatea apei potabile, 51,9% - de 
prețul apei potabile, iar 56,4% - de remedierea 
defecțiunilor apărute la serviciul apă-canal. Nivelul 
ridicat de mulțumire este în proporție de 56,6% 
pentru starea drumurilor și de 73,1% - de cea a 
trotuarelor.  
 

Servicii publice și dezvoltare urbană. Iluminatul 
stradal este indicatorul care a obținut cel mai bun 
punctaj (87,5%) și scor mediu (8,45) la acest 
subcapitol. De piețele agroalimentare, suficiența și 
starea spațiilor verzi, sunt mulțumiți și foarte 
mulțumiți peste 70% dintre cei chestionați, în timp ce 
suficiența și starea locurilor de joacă, arhitectura 
urbană și siguranța și ordinea publică sunt domenii 
care îi mulțumesc pe dorohoieni în proporții cuprinse 
între 60,4-68,1%. Posibilitățile de petrecere a 
timpului liber au obținut un scor mediu mai scăzut, 
sub 6 (5,92). 26,5% dintre cei intervievați sunt 
nemulțumiți și foarte nemulțumiți de acest aspect, 
28,1% au o stare neutră, în timp ce 45,4% sunt 
mulțumiți și foarte mulțumiți.  
 

Gestionarea deșeurilor și salubrizare. Posibilitățile 
de colectare selectivă și de reciclare a deșeurilor din 
Dorohoi sunt indicatori cu scoruri mai reduse, 
comparativ cu evaluarea primită de sistemul de 
colectare al acestora (amplasarea punctelor de 
colectare, curățenia amplasamentelor și frecvența de 
ridicare a gunoiului), dar mai ales spre deosebire de 
curățenia străzilor și a trotuarelor și a spațiilor verzi 
și de joacă, de care respondenții sunt mulțumiți și 
foarte mulțumiți în proporție de 72,2%, respectiv 
73,7%. 
 

Alte aspecte. Din totalitatea persoanelor intervievate, 
22,9% sunt mulțumite și foarte mulțumite de modul 

în care s-au făcut retrocedările imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în 
Dorohoi, iar 23,4% - de modul în care s-au soluționat 
cererile referitoare la fondul funciar.  
 

Date socio-demografice.  
 
Pe vârste, persoanele cuprinse în eșantionul supus 
anchetei sunt cuprinse în următoarele categorii: 7,5% 
au sub 21 ani, 20,9% au între 21 și 30 ani, 15,4% au o 
vârstă cuprinsă între 31-40 ani, 22,2% au între 41-50 
ani, 18,4% au între 51-60 ani, 11,0% au o vârstă în 
intervalul 61-70 ani, iar 4,5% au peste 71 ani. 
 
Pe sexe, 50,4% dintre respondenți sunt de sex 
feminin, iar restul de 49,6% sunt de sex masculin.  
 
Cei mai mulți dintre respondenți, 173 la număr, au în 
gospodărie 3 membri, 163 au câte 2 membri, 133 
respondenți au o gospodărie alcătuită din câte 4 
membri, 51 respondenți alcătuiesc singuri gospodăria, 
5 membri sunt în gospodăriile a 43 respondenți, iar 
30 respondenți au o gospodărie formată din 6 și mai 
mulți membri.  
 
Aproape jumătate dintre respondenți (48,6%) sunt 
absolvenți de liceu, 17,1% au finalizat un nivel de 
studii universitare, 15,0% - o școală profesională, 
8,4% - una gimnazială, iar 5,0% - au făcut o școală 
postliceală. 2,7% dintre cei intervievați au absolvit 10 
clase, 1,7% - studii post-universitare, 0,8% - o școală 
primară, în timp ce 0,7% s-au declarat fără studii.  
 
Distribuția respondenților pe ocupații este destul de 
variată, eșantionul chestionat incluzând reprezentanți 
din toate categoriile socio-profesionale. Astfel, 
aproape un sfert din respondenți sunt pensionari 
(23,5%), 14,7% intră în categoria personalului cu 
studii superioare, 11,2% sunt muncitori calificați, 
9,8% sunt casnici, 7,8% sunt elevi/studenți, 7,3% sunt 
muncitori necalificați, etc.  
 
Referitor la starea civilă, peste jumătate (56,9%) 
dintre respondenți sunt căsătoriți, 29,8% - 
necăsătoriți, 12,0% sunt divorțați/ separați/ văduvi, 
iar 1,3% trăiesc într-o uniune liber consimțită. 
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Principala sursă de venit pentru 57,2% dintre 
respondenți o reprezintă salariile. Pensia este 
principala sursă de venit pentru 30,1% persoane, 
ajutoarele sociale și indemnizațiile, alocațiile – pentru 
3,2%, iar dividendele/ veniturile din activitățile 

economice pentru 1,9% dintre cei intervievați. 7,6% 
au altă sursă de venit.  
 
În medie, venitul mediu lunar pe gospodărie a 
persoanelor intervievate este de 1.498,01 lei, iar 
venitul mediu lunar personal este de 920,03 lei.  
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2. Metodologie 
 
Aspect metodologice 
 

 
 
 

Obiectivele studiului:  
- Determinarea nivelului de satisfacție a populației din municipiul Dorohoi, față de serviciile publice de la 

nivel local;  
- Identificarea principalelor probleme de la nivelul municipiului Dorohoi; 
- Identificarea principalelor proiecte ce ar trebui implementate la nivelul municipiului Dorohoi în perioada 

următoare. 
 
Tipul studiului: primar, cantitativ; 
 
Universul cercetării: populația cu vârstă de 18 ani și peste, cu domiciliul în municipiul Dorohoi; 
 
Eșantionare: aleatoare, stratificată pe grupe de vârstă și sexe; 
 
Volumul eșantionului: 599 persoane; 
 
Reprezentativitate: eroarea maximă de reprezentativitate urmărită: maxim ±4% la un nivel de încredere în 
rezultate de 95%. 
 
Procedura de culegere a datelor: interviuri faţă-în-faţă; 
 
Instrument de culegere: chestionar structurat; 
 
Culegere datelor: 20-23 februarie 2014 (4 zile) 
 
 

 Instrumentul de culegere a datelor 

 

 
Chestionar de evaluare anuală a gradului de satisfacție a cetățenilor vis-a-vis de serviciile publice din 

municipiul Dorohoi 
 

Stimată doamnă, stimate domn, 
 
Primăria Municipiului Dorohoi are plăcerea de a vă solicita feed back-ul Dvs. vis-a-vis de calitatea serviciilor 
publice oferite de către autoritățile publice locale din municipiul Dorohoi cetățenilor săi. Acest studiu, care se va 
realiza anual, reprezintă un demers orientat spre creșterea performanței autorităților publice locale, iar opiniile și 
percepțiile Dvs. sunt extrem de valoroase în vederea îmbunătățirii calității serviciilor publice de care beneficiați. 
Vă mulțumim! 
 
Q1. Cât de mulțumit(ă) sunteţi în general de felul în care trăiţi în prezent? 

Foarte mulțumit(ă) Mulțumit(ă) Nici, Nici Nemulţumit(ă) Foarte nemulţumit(ă) NȘ/Nr 
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Q2. Cum credeţi că veți trăi peste un an? 
 

Mult mai bine Mai bine La fel Mai rău Mult mai rău NȘ/Nr 
      
 
Q3. În opinia dvs., care sunt cele mai importante 3 probleme ale municipiului Dorohoi? 
 

 
 
 
 
Q4. Pe o scală de la 1 la 10, 1 reprezentând Foarte nemulțumit, 10 reprezentând Foarte mulțumit, vă rugăm 
să evaluați următoarele aspecte specifice ale diferitelor servicii publice de care beneficiați.  
  
Nr. Serviciu/Aspect specific Notă  NȘ/Nr 

GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI SALUBRIZARE 
4.1. Sistemul de colectare a deșeurilor  - amplasamentele punctelor de colectare   
4.2. Sistemul de colectare a deșeurilor - curățenia amplasamentelor   
4.3. Sistemul de colectare a deșeurilor - frecvența de ridicare a gunoiului    
4.4. Posibilitățile de colectare selectivă a deșeurilor   
4.5 Posibilitățile de reciclare a deșeurilor (existența punctelor de colectare)   
4.6. Curățenia străzilor și trotuarelor   
4.7. Curățenia spațiilor verzi și a locurilor de joacă   
EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 
4.8. Infrastructura de învățământ și dotarea specifică   
4.9. Calitatea actului de învățământ   
4.10. Infrastructura și activitățile culturale (case de cultură, biblioteci, muzee, săli de 

spectacole) 
  

4.11. Volumul activităților culturale la nivel local   
4.12. Calitatea activităților culturale la nivel local   
4.13. Diversitatea activităților culturale la nivel local   
SERVICII MEDICALE 
4.14. Serviciul medical de primire urgențe -  evaluare generală   
4.15. Serviciul medical de primire urgențe -  profesionalismul medicilor   
4.16. Serviciul medical de primire urgențe -  amabilitatea medicilor   
4.17. Serviciile medicale de specialitate -  evaluare generală   
4.18. Serviciile medicale de specialitate -  profesionalismul medicilor   
4.19. Serviciile medicale de specialitate - amabilitatea medicilor   
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
4.20. Activitatea de asistență socială per ansamblu   
4.21. Suficiența locuințelor sociale   
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI TEHNICO-EDILITARĂ 
4.22. Serviciul apă-canal – calitatea apei potabile   
4.23. Serviciul apă-canal – prețul apei potabile   
4.24. Serviciul apă-canal – remedierea defecțiunilor   
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Nr. Serviciu/Aspect specific Notă  NȘ/Nr 
4.25. Starea drumurilor    
4.26. Starea trotuarelor   
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ ŞI E-GUVERNARE 
4.27. Serviciul local de taxe și impozite – evaluare generală   
4.28. Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de taxe și impozite    
4.29. Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de taxe și impozite   
4.30. Serviciul Urbanism – evaluare generală   
4.31. Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de urbanism    
4.32. Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de urbanism   
4.33. Serviciul Evidența populației (inclusiv stare civilă) – evaluare generală   
4.34. Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de evidența populației   
4.35. Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de evidența 

populației 
  

4.36. Serviciul Poliție Locală - evaluare generală   
4.37. Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de Poliție   
4.38. Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de Poliție   
4.39. Serviciul de Asistență socială - evaluare generală   
4.40. Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de asistență socială   
4.41. Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de asistență socială   
4.42. Posibilitățile de plată online a taxelor și impozitelor   
TIMP LIBER 
4.43. Suficiența spațiilor verzi   
4.44. Starea spațiilor verzi   
4.45. Suficiența locurilor de joacă   
4.46. Starea locurilor de joacă   
4.47. Posibilitățile de petrecere a timpului liber   
ALTE ASPECTE 
4.48. Siguranța și ordinea publică   
4.49. Piețe agroalimentare   
4.50. Arhitectura urbană   
4.51. Iluminatul stradal   
4.52. Modul în care s-au făcut retrocedările imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în municipiul Dorohoi 
  

4.53. Modul în care s-au soluționat cererile referitoare la fondul funciar     
4.54. Alt aspect_____________________________________________________________________________   
 
Q5. Dacă ați fi Primar, care ar fi primele trei acțiuni pe care le-ați  implementa la nivel local? 
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Date privind respondentul 
 
ID1. Vârsta respondentului:    [ ____ ] ani ID7. Principala sursă de venit în cadrul 

familiei? 
[   ] pensie/pensii 
[   ] salarii 
[   ] dividende/venituri din activități 
economice 
[   ] ajutoare sociale și indemnizații/alocații 
[   ] altă sursă:________________________ 

ID2. Sexul respondentului: F  [ _]  M [ _] 
ID3. Numărul membrilor din gospodărie inclusiv Dvs.: [ ____ ] 
ID4. Ultima școală absolvită: [ ________________________ ] 
ID5. Ocupația Dvs.: [ _______________________________ ] 
ID6. Starea civilă ... ? 

[   ] căsătorit(ă) 
[   ] necăsătorit(ă) 
[   ] divorțat(ă)/separat(ă)/văduv(ă) 
[   ] uniune liber consimțită (concubinaj) 

ID8. Venitul mediu lunar pe gospodărie? 
[ _______________________________ ] RON 
ID9. Venitul mediu lunar personal? 
[ _______________________________ ] RON 

 

Nume operator  Data  

Cartierul/Zona  Ora intervievării  

Nume respondent:  Telefon respondent  
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Mult mai bine
3%

Mai bine 
28%

La fel 
39%

Mai rău 
27%

Mult mai rău
3%

Gradul de apreciere al populației vis-a-vis de nivelul 
de trai peste un an

baza = 589 răspunsuri valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

3. Aspecte generale  
 
 

 

 
 
 

Foarte 
mulțumit(ă)

3%

Mulțumit(ă)
41%

Nici, nici
30%

Nemulțumit(ă)
17%

Foarte 
nemulțumit(ă)

9%

Gradul de mulțumire al populației vis-a-vis de nivelul 
de trai

baza = 593 răspunsuri valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
 

 

 
 

 
 

 
Foarte 

mulțumit(ă) 
Mulțumit(ă) 

Nici, 
nici 

Nemulțumit(ă) 
Foarte 

nemulțumit(ă) 
Cât de mulțumit(ă) sunteţi în general 

de felul în care trăiţi în prezent? 
3,0% 41,0% 29,7% 17,2% 9,1% 

 Mult mai bine Mai bine  La fel  Mai rău  Mult mai rău 

Cum credeţi că veți trăi peste un an? 2,7% 28,0% 38,9% 27,0% 3,4% 



11         Sondaj de opinie pentru evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor vis-a-vis de serviciile publice din municipiul Dorohoi   
 

101

12

13

19

19

20

21

27

29

30

31

32

60

63

95

97

286

349

0 50 100 150 200 250 300 350

Altele

Industria

Arhitectura

Siguranța și ordinea publică

Lipsa activităților culturale

Taxe și impozite ridicate

Infrastructura educațională 

Lipsa activităților de petrecere a timpului liber

Administrația publică

Infrastructura medicală

Măsurile sociale

Nivelul scăzut de trai
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Principalele probleme sesizate de respondenți vis-a-vis de Municipiul Dorohoi

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

4. Principalele probleme  
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Problema 1 Problema 2 Problema 3 TOTAL 

Lipsa locurilor de muncă 231 78 40 349 

Infrastructura rutieră 121 112 53 286 

Prezența câinilor maidanezi pe străzi 46 30 21 97 

Curățenia / salubritatea 44 30 21 95 

Infrastructura tehnico-edilitară 23 26 14 63 

Lipsa spațiilor verzi/ de joacă 12 18 30 60 

Nivelul scăzut de trai 18 10 4 32 

Măsurile sociale 7 18 6 31 

Infrastructura medicală 6 16 8 30 

Administrația publică 9 9 11 29 

Lipsa activităților de petrecere a timpului liber 5 9 13 27 

Infrastructura educațională  6 10 5 21 

Taxe și impozite ridicate 2 10 8 20 

Siguranța și ordinea publică 6 10 3 19 

Lipsa activităților culturale 5 6 8 19 

Arhitectura 3 7 3 13 

Industria 3 8 1 12 

Altele 31 35 35 101 
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Altele

Rezolvarea problemei etniei rrome

Schimbarea personalului din administrația publică

Creșterea veniturilor populației

Organizarea de activități culturale

Modernizarea sectorului de sănătate

Restructurarea industriei

Scăderea taxelor și impozitelor

Siguranța și ordinea publică

Creșterea nivelului educației, modernizarea școlilor

Reabilitarea tehnico-edilitară

Crearea de adăposturi pentru maidanezi

Înfrumusețare/ modernizare urbană

Salubritatea orașului

Diversificarea activităților de petrecere a timpului liber

Asigurarea socială a celor nevoiași

Crearea de spații verzi/ de joacă pentru copii

Atragerea de fonduri/ investitori

Reabilitarea infrastructurii rutiere

Crearea de locuri de muncă

Principalele acțiuni pe care le-ar implementa respondenții la nivelul Municipiului 
Dorohoi

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

5. Principalele proiecte ce ar trebui 
implementate 
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 Acțiune 1 Acțiune 2 Acțiune 3 TOTAL 

Crearea de locuri de muncă 159 58 25 242 

Reabilitarea infrastructurii rutiere 76 69 32 177 

Atragerea de fonduri/ investitori 68 32 17 117 

Crearea de spații verzi/ de joacă pentru copii 27 39 39 105 

Asigurarea socială a celor nevoiași 23 41 25 89 

Diversificarea activităților de petrecere a timpului liber 13 17 20 50 

Înfrumusețare/ modernizare urbană 14 21 14 49 

Salubritatea orașului 17 25 7 49 

Crearea de adăposturi pentru maidanezi 23 13 11 47 

Reabilitarea tehnico-edilitară 17 16 9 42 

Creșterea nivelului educației, modernizarea școlilor 16 14 10 40 

Siguranța și ordinea publică 13 14 11 38 

Scăderea taxelor și impozitelor 8 13 15 36 

Restructurarea industriei 13 9 9 31 

Organizarea de activități culturale 7 7 10 24 

Modernizarea sectorului de sănătate 6 11 8 25 

Schimbarea personalului din administrația publică 8 3 3 14 

Creșterea veniturilor populației 5 6 3 14 

Rezolvarea problemei etniei rrome 5 6 0 11 

Altele 28 11 15 54 
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6. Capacitate administrativă şi E-
guvernare 

 

 
 
 

Indicator 
Foarte 

mulțumiți 

Mulțumiți 
și foarte 

mulțumiți 

Scor 
mediu 

Serviciul local de taxe și impozite – evaluare generală 21,7% 67,6% 6,97 

Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de taxe și impozite  26,0% 68,4% 7,08 

Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de taxe și 
impozite 

27,2% 69,1% 7,17 

Serviciul Urbanism – evaluare generală 28,8% 71,2% 7,25 

Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de urbanism  30,5% 72,9% 7,33 

Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de urbanism 31,5% 72,5% 7,38 

Serviciul Evidența populației (inclusiv stare civilă) – evaluare generală 40,9% 79,9% 7,83 

Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de evidența populației 43,5% 80,2% 7,90 

Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de evidența 
populației 

44,3% 81,1% 7,97 

Serviciul Poliție Locală - evaluare generală 35,3% 69,6% 7,34 

Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de Poliție 37,7% 69,5% 7,39 

Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de Poliție 37,7% 68,6% 7,36 

Serviciul de Asistență socială - evaluare generală 31,5% 73,8% 7,49 

Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de asistență socială 33,6% 75,3% 7,53 

Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de asistență 
socială 

33,5% 74,8% 7,54 

Posibilitățile de plată online a taxelor și impozitelor 24,5% 59,6% 6,69 
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7. Sistemul de învăţământ – cultură 
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Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
 

 

Indicator 
Foarte 

mulțumiți 

Mulțumiți 
și foarte 

mulțumiți 

Scor 
mediu 

Infrastructura de învățământ și dotarea specifică 28,9% 74,0% 7,4 

Calitatea actului de învățământ 29,6% 73,9% 7,4 

Infrastructura și activitățile culturale (case de cultură, biblioteci, muzee, săli de 
spectacole) 

21,4% 59,7% 6,8 

Volumul activităților culturale la nivel local 18,9% 54,0% 6,5 

Calitatea activităților culturale la nivel local 21,5% 59,3% 6,7 

Diversitatea activităților culturale la nivel local 20,5% 53,1% 6,5 
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8. Asistenţă socială şi de sănătate 
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Indicator 
Foarte 

mulțumiți 

Mulțumiți 
și foarte 

mulțumiți 

Scor 
mediu 

Activitatea de asistență socială per ansamblu 21,6% 62,5% 6,90 

Suficiența locuințelor sociale 12,7% 45,6% 6,10 

Serviciul medical de primire urgențe -  evaluare generală 31,2% 68,1% 7,09 

Serviciul medical de primire urgențe -  profesionalismul medicilor 29,2% 68,9% 7,12 

Serviciul medical de primire urgențe -  amabilitatea medicilor 31,1% 66,3% 7,03 

Serviciile medicale de specialitate -  evaluare generală 37,1% 73,9% 7,47 

Serviciile medicale de specialitate -  profesionalismul medicilor 40,6% 75,7% 7,60 

Serviciile medicale de specialitate - amabilitatea medicilor 41,0% 73,5% 7,51 



23         Sondaj de opinie pentru evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor vis-a-vis de serviciile publice din municipiul Dorohoi   
 

Foarte 
mulțumit(ă)

29%

Mulțumit(ă)
40%

Nici, nici
17%

Nemulțumit(ă)
8%

Foarte 
nemulțumit(ă)

6%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
Serviciul medical de primire urgențe -

profesionalismul medicilor
baza = 572 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

Foarte 
mulțumit(ă)

37%

Mulțumit(ă)
37%

Nici, nici
14%

Nemulțumit(ă)
7%

Foarte 
nemulțumit(ă)

5%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
Serviciile medicale de specialitate - evaluare 

generală
baza = 574 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

Foarte 
mulțumit(ă)

31%

Mulțumit(ă)
37%

Nici, nici
17%

Nemulțumit(ă)
8%

Foarte 
nemulțumit(ă)

7%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
Serviciul medical de primire urgențe - evaluare 

generală
baza = 571 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
 

 

 

Foarte 
mulțumit(ă)

31%

Mulțumit(ă)
35%

Nici, nici
18%

Nemulțumit(ă)
9%

Foarte 
nemulțumit(ă)

7%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
Serviciul medical de primire urgențe - amabilitatea 

medicilor
baza = 573 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
 

 



 

24         Sondaj de opinie pentru evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor vis-a-vis de serviciile publice din municipiul Dorohoi   
  

Foarte 
mulțumit(ă)

41%

Mulțumit(ă)
32%

Nici, nici
14%

Nemulțumit(ă)
8%

Foarte 
nemulțumit(ă)

5%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
Serviciile medicale de specialitate - amabilitatea 

medicilor
baza = 578 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

Foarte 
mulțumit(ă)

41%

Mulțumit(ă)
35%

Nici, nici
13%

Nemulțumit(ă)
7%

Foarte 
nemulțumit(ă)

4%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
Serviciile medicale de specialitate - profesionalismul 

medicilor
baza = 576 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25         Sondaj de opinie pentru evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor vis-a-vis de serviciile publice din municipiul Dorohoi   
 

Foarte 
mulțumit(ă)

19%

Mulțumit(ă)
33%

Nici, nici
28%

Nemulțumit(ă)
10%

Foarte 
nemulțumit(ă)

10%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
Serviciul apă-canal – prețul apei potabile

baza = 572 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

9. Infrastructură rutieră și tehnico-
edilitară 

 

 
 
 

Foarte 
mulțumit(ă)

26%

Mulțumit(ă)
38%

Nici, nici
21%

Nemulțumit(ă
)

8%

Foarte 
nemulțumit(ă)

7%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
Serviciul apă-canal – calitatea apei potabile

baza = 580 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Indicator 
Foarte 

mulțumiți 

Mulțumiți 
și foarte 

mulțumiți 

Scor 
mediu 

Serviciul apă-canal – calitatea apei potabile 26,4% 64,5% 6,89 

Serviciul apă-canal – prețul apei potabile 18,9% 51,9% 6,29 

Serviciul apă-canal – remedierea defecțiunilor 23,3% 56,4% 6,53 

Starea drumurilor  18,1% 56,6% 6,45 

Starea trotuarelor 40,1% 73,1% 7,54 
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Foarte 
mulțumit(ă)

18%

Mulțumit(ă)
39%Nici, nici

24%

Nemulțumit(ă)
10%

Foarte 
nemulțumit(ă)

9%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
Starea drumurilor 

baza = 592 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

Foarte 
mulțumit(ă)

24%

Mulțumit(ă)
33%

Nici, nici
23%

Nemulțumit(ă)
10%

Foarte 
nemulțumit(ă)

10%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
Serviciul apă-canal – remedierea defecțiunilor

baza = 567 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
 

 

Foarte 
mulțumit(ă)

40%

Mulțumit(ă)
33%

Nici, nici
15%

Nemulțumit(ă)
6%

Foarte 
nemulțumit(ă)

6%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
Starea trotuarelor 

baza = 594 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
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Foarte 
mulțumit(ă)

34%

Mulțumit(ă)
44%

Nici, nici
15%

Nemulțumit(ă)
4%

Foarte 
nemulțumit(ă)

3%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
piețele agroalimentare

baza = 591 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

10. Servicii publice și dezvoltare 
urbană 

 
 

 
 
 
 

Foarte 
mulțumit(ă)

29%

Mulțumit(ă)
37%

Nici, nici
19%

Nemulțumit(ă)
8%

Foarte 
nemulțumit(ă)

7%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
siguranța și ordinea publică
baza = 591 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
 

Indicator Foarte mulțumiți 
Mulțumiți și 

foarte mulțumiți 
Scor mediu 

Siguranța și ordinea publică 29,3% 66,5% 7,07 

Piețe agroalimentare 34,3% 78,2% 7,66 

Arhitectura urbană 19,8% 68,1% 6,96 

Iluminatul stradal 56,8% 87,5% 8,45 

Suficiența spațiilor verzi 28,8% 72,1% 7,31 

Starea spațiilor verzi 30,5% 76,1% 7,45 

Suficiența locurilor de joacă 17,5% 61,7% 6,76 

Starea locurilor de joacă 20,6% 60,4% 6,76 

Posibilitățile de petrecere a timpului liber 11,8% 45,4% 5,92 
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Foarte 
mulțumit(ă)

57%Mulțumit(ă)
31%

Nici, nici
9%

Nemulțumit(ă)
2%

Foarte 
nemulțumit(ă)

1%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
iluminatul stradal

baza = 584 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

Foarte 
mulțumit(ă)

30%

Mulțumit(ă)
46%

Nici, nici
15%

Nemulțumit(ă)
6%

Foarte 
nemulțumit(ă)

3%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
starea spațiilor verzi

baza = 593 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

Foarte 
mulțumit(ă)

20%

Mulțumit(ă)
48%

Nici, nici
21%

Nemulțumit(ă)
6%

Foarte 
nemulțumit(ă)

5%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
arhitectura urbană

baza = 580 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
 

 
 
 

Foarte 
mulțumit(ă)

29%

Mulțumit(ă)
43%

Nici, nici
17%

Nemulțumit(ă)
8%

Foarte 
nemulțumit(ă)

3%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
suficiența spațiilor verzi

baza = 591 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
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Foarte 
mulțumit(ă)

21%

Mulțumit(ă)
40%

Nici, nici
25%

Nemulțumit(ă)
9%

Foarte 
nemulțumit(ă)

5%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
starea locurilor de joacă

baza = 586 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

Foarte 
mulțumit(ă)

17%

Mulțumit(ă)
44%

Nici, nici
24%

Nemulțumit(ă)
10%

Foarte 
nemulțumit(ă)

5%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
suficiența locurilor de joacă
baza = 588 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
 

 
 

Foarte 
mulțumit(ă)

12%

Mulțumit(ă)
34%

Nici, nici
28%

Nemulțumit(ă)
14%

Foarte 
nemulțumit(ă)

12%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
posibilitățile de petrecere a timpului liber

baza = 577 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
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Foarte 
mulțumit(ă)

23%

Mulțumit(ă)
41%

Nici, nici
22%

Nemulțumit(ă)
7%

Foarte 
nemulțumit(ă)

7%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
Sistemul decolectare a deșeurilor - curățenia 

amplasamentelor      
baza = 592 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

11. Gestionarea deșeurilor și 
salubrizare 

 

 

Foarte 
mulțumit(ă)

24%

Mulțumit(ă)
43%

Nici, nici
20%

Nemulțumit(ă)
7%

Foarte 
nemulțumit(ă)

6%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
Sistemul de colectare a deșeurilor  - amplasamentele 

punctelor de colectare
baza = 596 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicator 
Foarte 

mulțumiți 

Mulțumiți 
și foarte 

mulțumiți 
Scor mediu 

Sistemul de colectare a deșeurilor  - amplasamentele punctelor de colectare 24,2% 66,8% 6,95 

Sistemul de colectare a deșeurilor - curățenia amplasamentelor 23,5% 64,7% 6,91 

Sistemul de colectare a deșeurilor - frecvența de ridicare a gunoiului  36,4% 76,0% 7,58 

Posibilitățile de colectare selectivă a deșeurilor 22,1% 51,1% 6,23 

Posibilitățile de reciclare a deșeurilor (existența punctelor de colectare) 20,7% 52,0% 6,16 

Curățenia străzilor și trotuarelor 32,7% 72,2% 7,33 

Curățenia spațiilor verzi și a locurilor de joacă 32,8% 73,7% 7,43 
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Foarte 
mulțumit(ă)

22%

Mulțumit(ă)
29%

Nici, nici
25%

Nemulțumit(ă)
11%

Foarte 
nemulțumit(ă)

13%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
posibilitățile de colectare a deșeurilor

baza = 589 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

Foarte 
mulțumit(ă)

33%

Mulțumit(ă)
39%

Nici, nici
16%

Nemulțumit(ă)
7%

Foarte 
nemulțumit(ă)

5%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
curățenia străzilor și trotuarelor

baza = 597 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

Foarte 
mulțumit(ă)

36%

Mulțumit(ă)
40%

Nici, nici
16%

Nemulțumit(ă)
5%

Foarte 
nemulțumit(ă)

3%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
Sistemul decolectare a deșeurilor - frecvența de 

ridicare a gunoiului 
baza = 591 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
 

 

Foarte 
mulțumit(ă)

21%

Mulțumit(ă)
31%

Nici, nici
23%

Nemulțumit(ă)
11%

Foarte 
nemulțumit(ă)

14%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
posibilitățile de colectare a deșeurilor 

(existența punctelor de colectare)
baza = 565 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
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Foarte 
mulțumit(ă)

33%

Mulțumit(ă)
41%

Nici, nici
17%

Nemulțumit(ă)
6%

Foarte 
nemulțumit(ă)

3%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
curățenia  spațiilor verzi și a locurilor de joacă

baza = 589 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
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Foarte 
mulțumit(ă)

5%

Mulțumit(ă)
19%

Nici, nici
9%

Nemulțumit(ă)
5%

Foarte 
nemulțumit(ă)

3%

Nș/Nr
59%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
modul în care s-au soluționat cererile referitoare la 

fondul funciar  
baza = 599 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

12. Alte aspecte 
 
 

 
 
 

Foarte 
mulțumit(ă)

5%

Mulțumit(ă)
18%

Nici, nici
12%

Nemulțumit(ă)
7%

Foarte 
nemulțumit(ă)

4%

Nș/Nr
54%

Gradul de satisfacție al populației vis-a-vis de 
modul în care s-au făcut retrocedările imobilelor 

preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în municipiul Dorohoi

baza = 599 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi
 

 
 
 

Indicator 
Foarte 

mulțumiți 

Mulțumiți 
și foarte 

mulțumiți 
Scor mediu 

Modul în care s-au făcut retrocedările imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în municipiul Dorohoi 

5,0% 22,9% 6,05 

Modul în care s-au soluționat cererile referitoare la fondul funciar   5,0% 23,4% 6,31 
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Feminin
50,4%

Masculin
49,6%

Sexul respondenților
baza = 599 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

 

13. Date socio-demografice 
 

sub 21 ani
8%

21-30 ani
21%

31-40 ani
15%

41-50 ani
22%

51-60 ani
18%

61-70 ani
11%

peste 71 ani
5%

Vârsta respondenților
baza = 598 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi  
 
 

51

163
173

133

43

30

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 membru 2 membri 3 membri 4 membri 5 membri 6  și mai 
mulți 

membri

Numărul de membri ai gospodăriei respondenților
baza = 593 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi  

 
 
 

 
 

fără studii
0,7%

primară
0,8%

gimnazială
8,4%

profesională
15,0%

10 clase
2,7%

liceală
48,6%

postliceală
5,0%

universitare
17,1%

post-
universitare

1,7%

Ultima școală absolvită de respondenți
baza = 595 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi  
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Ajutoare sociale 
și indemnizații, 

alocații
3,2%

Altă
sursă
7,6%

Dividende/ 
venituri din 

activități 
economice

1,9%

Pensie/ 
pensii
30,1%

Salarii
57,2%

Principala sursă de venit a respondenților
baza = 591 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi

 

Pensionar
23,5%

Personal cu 
studii 

superioare
14,7%

Muncitor 
calificat
11,2%Casnic(a)

9,8%

Elev/ student
7,8%

Muncitor 
necalificat

7,3%

Consilier 
vânzări

7,2%

Șomer
4,2%

Liber 
profesionist

3,7%

Șef de secție 
departament 

3,5%

Altă ocupație
4,8% Ns/Nr

2,2%

Ocupația respondenților
baza = 599 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi  
 

Căsătorit
56,9%

Divortaț/ 
separat/ 

văduv
12,0%

Necăsătorit
29,8%

Uniune liber 
consimțită

1,3%

Starea civilă a respondenților
baza = 598 răspunsuri  valide

Sursa: Sondaj de opinie realizat în rândul populației din municipiul Dorohoi  
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 


