








 

SONDAJ DE OPINIE – Orașul RĂDĂUȚI  
(Chestionar privind necesitatea prelungirii pistei actuale pentru bicicliști) 

 

Vă rugăm frumos să aveți amabilitatea de a ne răspunde la următorul chestionar: 

 

 Vârstă repondent  

 ❑ sub 18 ani          ❑ 18-45 ani        ❑ 45-65 ani        ❑ peste 65 ani       
 
Sex            ❑ M       ❑ F 
 
Categorie profesională 
 
❑ Angajat         ❑ Şomer      ❑ Elev/ Student        ❑ Pensionar      ❑Fără ocupaţie       ❑ Altă categorie 
  

1. Sunteți locuitor al municipiului Rădăuți?  

❑ DA                         ❑ Nu  

2. Considerați că ar fi oportună prelungirea pistei pentru bicicliști în orașul Rădăuți? 

❑ DA                         ❑ Nu  ❑ Nu știu 

3. În opinia dumneavoastră,  sunt dispuși cetăţenii municipiului Rădăuți să renunţe la 
deplasarea cu autoturismul personal în favoarea deplasării cu bicicleta? 

❑ DA                         ❑ Nu  ❑ Nu știu 

4. Dacă s-ar construi o pistă funcțională pentru biciclişti, dumneavoastră aţi alege 
deplasarea cu bicicleta? 

❑ DA                         ❑ Nu  ❑ Nu știu 

5. Considerați că infrastructura actuală a municipiului Rădăuți permite accesul  în siguranță 

al  bicicliștilor pe drumurile publice? 

❑ DA                         ❑ Nu  ❑ Nu știu 

6. Credeți că Primăria Municipiului Rădăuți ar fi dispusă să acceseze fonduri europene în 
scopul realizării acestui proiect? 

❑ DA                         ❑ Nu  ❑ Nu știu 

7. Considerați că proiectul prelungirii pistei pentru bicicliști în municipiul Rădăuți are o 
justificare reală economică și socială? 

❑ DA                         ❑ Nu  ❑ Nu știu 

8. Sunteți de părere că realizarea acestui proiect ar contribui la fluidizarea traficului în 
municipiul Rădăuți? 

❑ DA                         ❑ Nu  ❑ Nu știu 

9. Considerați că există în municipiul Rădăuți, în momentul actual, vreo variantă de traseu 
care să permită realizarea unei piste funcționle pentru bicicliști? 

❑ DA                         ❑ Nu  ❑ Nu știu 

10. Credeți că realizarea unei piste funcționale pentru bicicliști ar presupune și construirea 
unui punct de închiriere a bicicletelor? 

❑ DA                         ❑ Nu  ❑ Nu știu 

                          Vă mulțumim! 
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