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escrierea succintă a 

proiectului 
 

 

Primăria Municipiului Alba Iulia implementează 

proiectul ”Abordare integrată la nivelul 

municipiului Alba Iulia pentru reducerea 

discriminării și a marginalizării grupurilor 

vulnerabile” – acronim INTERVIN, finanțat în 

cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri în 

situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale 

pentru reducerea inegalităților naţionale şi 

promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin 

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic 

European 2009-2014, alături de partenerii 

Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială 

ADIS din București și ASOCIAȚIA SM SPEROMAX 

Alba. 

 

Proiectul „Abordare integrată la nivelul 

municipiului Alba Iulia pentru reducerea 

discriminării și a marginalizării grupurilor 

vulnerabile” își propune reducerea discriminării 

și a marginalizării sociale în rândul persoanelor 

grupurilor vulnerabile: persoane de etnie romă 

și persoane cu boli cronice prin dezvoltare de 

instrumente adaptate nevoilor lor imediate în 

vederea creșterii capacității grupurilor 

vulnerabile de accesare a serviciilor sociale. 

Obiectivul va fi atins de către Municipiului Alba 

Iulia în parteneriat cu Asociația pentru  

Dezvoltare și Incluziune Socială (organizație ce 

apară drepturile romilor) și ASOCIAȚIA SM 

SPEROMAX Alba (organizație ce apară 

drepturile persoanelor cu boli cronice, în 

general și ale celor cu Scleroză Multiplă în 

special) într-o perioadă de 18 de luni și va viza 

dezvoltarea de noi servicii sociale și de bază 

adaptate nevoilor grupului țintă printr-un 

sistem integrat de activități pentru 570 de 

persoane aparținând grupurilor vulnerabile. D 
 
 
Obiectivele proiectului sunt: 
 
 Evaluarea percepţiilor şi atitudinilor asupra 

fenomenului discriminării, în rândul a 600 
persoane aparținând grupurilor vulnerabile 
(persoane de etnie romă și persoane afectate 
de boli cronice) din județul Alba în vederea 
elaborării de instrumente specifice destinate 
combaterii/reducerii discriminării și a 
inegalităților în acces la serviciile publice 
oferite de municipalitate într-o perioadă de 7 
luni. 
 

 Îmbunătăţirea dezvoltării personale şi 
profesionale a 70 reprezentanți ai 
administrației publice locale și ai organizațiilor 
neguvernamentale din Alba Iulia în vederea 
promovării nediscriminării măsurilor de 
incluziune socială în administrația publică 
locală într-o perioada de 9 luni. 
 

 Dezvoltarea de servicii specializate și de reţele 
de schimb și transfer de bună practică în 
vederea reducerii discriminării și marginalizării 
grupurilor vunerabile în cadrul unui centru de 
resurse destinat acestora, într-o perioada de 
14 luni. 
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ntroducere 

 

 

 

Studiul a fost realizat în perioada august  –  

decembrie 2015  fiind parte integrantă din 

proiectul „Abordare integrată la nivelul la 

nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea 

discriminării și a marginalizării grupurilor 

vulnerabile”, cod proiect PEH082, finanțat în 

cadrul programului RO10 – CORAI „Copii și 

tineri în situații de risc și Inițiative locale și 

regionale pentru reducerea inegalităților 

naționale și promovarea incluziunii sociale”, 

prin intermediul Mecanismului Financiar SEE 

2009 – 2014, apelul Coerent, aflat în gestiunea 

FRDS în calitate de Operator de Program. 

 

 

apitolul I    

Fundamentarea teoretică 
 

 

Percepția socială 

Percepţia socială este parte a procesului 

cognitiv prin care o persoană îşi formeză atât 

imaginea de sine cât şi impresiile despre ceilalţi. 

(Boncu, Ilin, Sulea, 2007, p. 20-21) 

Conform dicţionarului de psihologie socială, 

percepţia socială reprezintă „un proces cognitiv, 

conştient realizat în cadrele experienţei sociale 

a individului prin folosirea tiparelor culturale 

existente, a sistemului de simboluri verbale ale 

limbii, cu semnificaţiile generalizate existente în 

colectivitate. Prin percepţia fenomenelor sociale 

individul reflectă relaţiile umane, interacţiunea 

persoanelor, normele şi coeziunea grupală, 

procesele psihosociale din 

colectivitate.”(Bogdan-Tucicov, 1981,  p.185) 

 

Discriminarea 

Discriminarea este tratarea diferenţiată a unor 

persoane  aflate în situaţii identice sau tratarea 

identică a unor persoane aflate în situaţii 

diferite. (Ce pot face dacă sunt discriminat?, 

2009, p. 2)  

Prin disciminare înţelegem o „tratare inegală a 

indivizilor sau a grupurilor în raport cu unele 

trăsături categorice cum ar fi apartenenţa 

etnică, rasială, religioasă sau de clasă. 

Termenul este folosit pentru a descrie acţiunea 

unei majorităţi dominante în raport cu o 

minoritate dominantă şi implică un prejudiciu” 

(Zamfir, 2007, p59) 

Conform Constituţiei României, prin 

discriminare se înţelege „orice deosebire, 

excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de 

rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 

categorie socială, convingeri, sex, orientare 

sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o 

categorie defavorizată, precum şi orice alt 

criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 

înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 

exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 

drepturilor recunoscute de lege, în domeniul   

I 

C 
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politic, economic, social şi cultural sau în orice 

alte domenii ale vieţii publice”. (Ghid de bună 

practică privind accesibilizarea la locul de 

muncă a persoanelor cu handicap, p. 7) 

Potrivit Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 

privind prevenirea şi combaterea discriminării, 

faptele discriminatorii constituie contravenţie şi 

pot fi sancţionate. 

 

Grupurile vulnerabile 

Grupul vulnerabil este definit de Legea 

asistenței sociale nr. 292/2011 ca fiind format 

din personae aflate în riscul de a-și pierde 

capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de 

trai, cauzele fiind: situații de boală, dizabilitate, 

dependență de alcool, droguri sau situații care 

conduc la vulnerabilitate (apartanența la etnia 

romă). 

 

Grupurile vulnerabile sunt 

definite  cu ajutorul unor 

indicatori de incluziune 

socială ca și: rata de 

sărăcie, rata deprivării 

materiale, exploatare, 

trafic, violență domestică 

sau consum de droguri. 

(Morar, 2015, p. 99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

apitolul II   

 Metodologia cercetării 

 

 

Descrierea structurii raportului de 

cercetare 

 

Prezentul raport a fost realizat în vederea 

intervenției ulterioare din partea structurilor 

abilitate asupra relațiilor dintre grupurile 

vulneraile și personalul administrativ. 

 

Se dorește studierea principalelor probleme 

care intervin în relația dintre autorități și 

grupurile vulnerabile, și cum percep cele din 

urmă accesibilitatea. 

  

C 

Obiectivele cercetării 

 Identificarea percepțiilor membrilor grupurilor țintă cu 

privire la accesibilitatea fizică a spațiului din Alba Iulia.  

 

 Identificarea percepțiilor membrilor grupurilor cu privire 

la accesul spațiului public și a personalului din instituțiile 

publice din Alba Iulia. 

 Identificarea percepțiilor respondenților  cu privire  la 

atitudinea funcționarilor din instituțiile publice / private.  

 Identificarea percepțiilor asupra fenomenului de 

discriminare. 

 Identificarea percepțiilor asupra schimbărilor necesare la 

nivelul comunității. 
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Ipotezele cercetării 

 

A) Persoanele de etnie romă resimt mai 

puternic discriminarea decât persoanele 

bolnave cronic 

B) Persoanele din grupul țintă resimt 

diferențiat discriminarea în funcție de 

nivelul de educație, persoanele cu un 

nivel de educație scăzut vor resimți mai 

intens fenomenul discriminării – atât la 

nivel faptic cât și la nivel de percepție. 

C) Persoanele cu un nivel de mulțumire 

ridicat față de viața proprie consideră, 

într-o mai mică măsură, fenomenul 

discriminării

 

 

 

Universul cercetării – grupul țintă 

 

Definire grup țintă–  600 persoane de etnie 

romă și bolnavi cronici din Alba Iulia  

Mărimea populației studiate  

 

Conform recensământului din anul 2011, în 

municipiul Alba Iulia locuiau, la momentul 

studiului, 63.536 persoane. Dintre care 33.361 

persoane de gen feminin, iar 30.175 de gen 

masculin. 

 

 

 

 

 

Structura populației pe vârste în Alba Iulia, 

conform aceluiași recensământ se poziționează 

astfel: 0 –14 ani –14,5%,15 – 64 ani – 74,2%, 

peste 65 de ani – 11,2%, lucru evidențiat în 

Graficul 1. 
Grafic 1 

 

În Alba Iulia, conform datelor Institutului 

Național de Statistică, 1,76% din populația 

municipiului s-au declarat de etnie romă 

rezultând un 

număr de 1 

111 de 

persoane cu 

o distribuție 

pe gen de 

583 femei și 

527 bărbați. 

 

 

 

 

 

 

 

0 –14 ani 

15% 

15 - 64 ani 

74% 

peste 65 ani 

11% 

Distribuția pe grupe de vâstă 
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Datele Direcției de Asistență Socială Alba Iulia 

relevă un număr de 200 persoane de etnie romă cu 

boli cronice ceea ce generează o dublă încadrare în 

grupul țintă. Dintre cele 200 de persoane, 107 sunt 

femei și 93 bărbați, cum se observă și în Graficul 2  

 

Aria de locuire a romilor cuprinde întreg 

teritoriul municipiului Alba Iulia, romii fiind 

dispersați în aproape toate cartierele orașului 

cu excepția cartierului Lumea Nouă, unde 

aceștia formează un grup compact. Populația 

de etnie romă se regăsește de asemenea în 

cartierele Orașului de Jos (Centru, Lipoveni), în 

cartierul Cetate (zona blocului Turturica) sau în 

cartierul Bărăbanț. Cu o concentrare maximă 

pe străzile Craivei, Eleșteului, Muzicanților, I.B. 

Deleanu,  Arnsberg și Trandafirilor. 

 

 Grafic 2 

.                                                                                                        

 

 

apitolul  III  

Rezultatele cercetării 

 

 

Cercetarea cantitativă – anchetă pe 

bază de chestionar 

 

Culegerea datelor a fost realizată pe baza unui 

chestionar (Anexa 1) aplicat persoanelor din 

grupa de vârstă 18 – 65 ani, pe baza unei 

metode multistratificate, având în vedere 

următoarele caracteristici ale populației 

studiate: 

 

Respectarea încadrării în grupurile țintă – 

persoane de etnie romă respectiv bolnavi 

cronici. 

 

Chestionarul a fost aplicat de către 3 operatori 

de teren – instruiți de echipa de management a 

studiului - persoanelor din populația studiată 

astfel: 

 

În Alba Iulia, pe străzile 

Craivei, Eleșteului, Muzicanților, I.B. 

Deleanu, Arnsberg (bloc G2) și Trandafirilor – 

pentru persoanele de etnie romă, pe baza unui 

pas statistic. 

 

Persoanelor aflate în evidența Direcției de 

Asistență Socială Alba Iulia și a ASOCIAȚIEI SM 

SPEROMAX Alba – pentru persoanele 

diagnosticate cu boli cronice.  

  

0 200 400 600 800 1000 1200

Etnie romă

Etnie romă cu boli

cronice

Distribuția persoanelor de 
etnie romă 

Total Bărbați  

C 
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Bolnavi cronici
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Profilul populației 

 

 

Grupul țintă 

În cadrul cercetării, dispersia 

respondenților a fost de 29% persoane 

diagnosticate cu boli cronice și 71% 

personae de etnie romă. Situație ce 

poate fi observantă și în Graficul 3.  

 
Grafic 3  

      

      

                                                                                                                          

Grupa de vârstă 

 

În ceea ce privește distribuția respondenților pe 

grupe de vârstă, se observă o polarizare clară a 

respondenților din categria bolnavilor cronici în 

zona grupelor de vârstă 49 – 58 ani și 59 - 68 

ani. 

 

 În schimb, în ceea ce privește populația de 

etnie romă chestionată, respectarea 

metodologiei studiului a dus la o polarizare 

clară a repondenților pe segmenul de vârstă 18 

– 28 și 29 – 38, prinzând 59,14 % din totalul 

respondenților din această populație  
 

 

 

Grafic 4 

Romi 

71% 

Bolnavi 

cronici  

29% 

Distribuția respondenților raportat la 
grupul țintă 
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Da; 

81,50% 

Nu; 

12,80% 

NS/NR; 

5,70% 

Considerați că instituțiile publice din 
Alba Iulia sunt corect accesibilizate (din 

punct de vedere fizic) pentru nevoile 
dumneavoastră? 

Distribuirea pe sex 

 

Distribuția pe gender a respondenților relevă o 

concentrare în zona respondenților de sex 

feminin, cu o proporție – pe cele două populații 

studiate – de 64,7% și masculin 29,8%. Conform 

Graficului 5. 

 

 

Grafic 5 

 

Atingerea obiectivelor 

 

a) Identificarea percepțiilor membrilor 

grupurilor cu privire la 

accesibilizarea fizică a spațiului 

public din Alba Iulia 

 

Unul dintre obiectivele cercetării a fost de a 

descoperi percepția persoanelor din grupurile 

țintă cu privire la accesibilizarea instituțiilor 

publice și a spațiului public din Alba Iulia. 

Întrebați dacă instituțiile publice din Alba Iulia 

sunt corect accesibilizate pentru nevoile lor 

aceștia au răspuns în proporție de 81,5% că 

sunt mulțumiți, doar 12,8% nu sunt mulțumiți, 

iar 5,7% nu au știut sau nu au răspuns. Această 

situație poate fi observata și în Graficul 6.    
 

Dorind să vedem din ce categorie a grupurilor 

vulnerabile se regăsesc cei care sunt 

nemulțumiți de accesibilizarea instituțiilor 

publice, i-am analizat separat pe cei care suferă 

de o boală cronică și persoanele de etnie romă. 

Astfel că, în ciuda faptului că procentele sunt 

favorabile  și că ambele grupuri consideră în 

cea mai mare parte că instituțiile din Alba Iulia 

sunt corect accesibilizate conform nevoilor 

acestora, 85,2% persoanele de etnie romă și 

72,4% persoanele cu boli cronice, 23% dintre 

cei cu boli cronice consideră că instituțiile 

publice nu sunt corect accesibilizate, un 

procent mai mare decât a persoanelor de etnie 

35,30% 

64,70% 

Masculin Feminin

Distribuirea pe sex 
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romă. Acest aspect poate fi observat și în 

Graficul 7.  

 

Persoanele cu boli cronice sunt mult mai 

afectate de incorecta accesibilizare a 

instituțiilor publice și, astfel, se poate explica și 

procentul mai mare în rândul acestora decât în 

rândul persoanelor de etnie romă. 

 

 
Grafic 7 

 

 

b) Identificarea percepțiilor membrilor 

grupurilor cu privire la accesul 

spațiului public și a personalului din 

instituțiile publice din Alba Iulia 

 

Accesul la spațiul public 

Personele chestionate au scos în evidenă că 

sunt destul de mulțumiți cu privire la  

 

accesibilizarea spațiului public din Alba Iulia, 

44,3% menționând că sunt mulțumiți așa și așa 

de accesibilizarea fizică a spațiului, urmând 

25,2% care au menționat că sunt mulțumiți, 

12% foarte mulțumiți, 8,2% nemulțumiți, iar 

4,2% deloc mulțumiți. Date ce se pot observa și 

în Graficul 8. 
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                   Grafic 8 

 

 

Acces la personalul din instituțiile 

publice 

 

În ceea ce privește mulțumirea față de 

personalul din instituțiile pulice, după cum se 

poate observa și în Tabelul 1, 29% dintre 

respondenți sunt foarte nemulțumiți față de 

aceștia, cea mai mare mulțumire fiind pentru 

personalul din ONG-uri, 41,7%, iar pentru 

domeniul privat procentele sunt aproximativ 

egale, dar se înclină balanța în spre a fi 

mulțumiți față de angajații din acestea. 

 

Cât de mulțumit(ă) sunteți de angajații din: 

 Foarte 

nemulțumi

t 

   Foarte 

mulțumit 

NS/NR Total 

Instituțiile publice 29% 17% 15% 15,7% 16,7% 6,7% 100% 

Domeniul privat (bănci, 

farmacii, etc.) 

17,7% 20% 15,2% 20% 19% 8.2% 100% 

ONG-uri 6,5% 7% 10,2% 23,3% 41,7% 11,3% 100% 

Tabelul 1  

4.20% 

8.20% 

44.30% 

25.20% 

12% 

6.20% 

Deloc mulțumit Nemulțumit Așa și așa Mulțumit Foarte mulțumit NS/NR

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Cât de mulțumit(ă) sunteți de nivelul de accesibilizare a 
instituțiilor publice din Alba Iulia? (rampă acces, bare 

susținere, etc.) 



  

14 
 

 

c) Identificarea percepțiilor 

respondenților  cu privire  la 

atitudinea funcționarilor din 

instituțiile publice / private.  

 

Întrebați cât de corect le sunt rezolvate 

problemele în relație cu instituțiile publice, 

private și ONG-uri, cel mai mare grad de 

mulțumire a respondenților a fost față de ONG-

uri, în proporție de 71,5% au menționat că 

problemele lor au fost rezolvate corect de către 

angajații din acestea. În cazul relațiilor cu 

instituțiile publice au menționat în proporție de 

48% că problemele acestora nu au fost 

rezolvate corect și doar 43% au spus ca 

problemele le-au fost rezolvate corect, 9% nu 

au știut sau nu au răspuns acestei întrebări. Pe 

ultimul loc în corecta rezolvare a problemelor 

stau firmele private, a căror angajați sunt 

considerați cei mai ineficienți în corecta 

rezolvare a problemelor, 52,8% dintre 

respondenți au menționat că angajații din 

domeniul privat nu le rezolvă corect 

problemele. Situație ce se poate observa și în 

Tabelul 2. 

 

 

Considerați că problemele dumneavoastră sunt rezolvate corect de către: 

 Da Nu NS/NR 

Funcționarii din instituțiile public 43% 48% 9% 

Angajații din domeniul privat 35% 52,8% 12,2% 

Angajații din ONG-uri 71,5% 14,2% 14,3% 

  Tabelul 2 

 

 

d) Identificarea percepțiilor privind 

persoanele discriminate 

 

Atât persoanele de etnie romă cât și persoanele 

diagnosticate cu o boală cronică consideră, în 

cea mai mare parte, că sunt cei mai discriminați 

cei care provin din etnia romă. Cei din grupul de 

persoane de etnie romă susțin în proporție de 

79,8%  că ei sunt cei discriminați. Și persoanele 

cu boli cronice susțin în proporție de 40,2%  că 

persoanele care provin din grupul de etnie 

romă sunt mai discriminate și doar 21,3% 

consideră că persoanele cu boli cronice sunt 

discriminate. 

 

În cazul persoanelor cu boli cronice, 15,5% 

dintre aceștia consideră și că niciuna dintre 

aceste categorii nu sunt discriminate, în timp ce 

în cazul persoanelor de etnie romă doar 5,6% 

sunsțin că niciuna dintre aceste categorii se 

simt discriminate. Și din această întrebare se 

poate observa că persoanele de etnie romă 

resimt mult mai puternic discriminarea. Această 

situație se poate obsrva și în Tabelul 3. 
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Ce categorie de persoane considerați că este cea mai discriminată? Corelat cu Grupul din care faceți 

parte 

 Grupul din care faceți parte 

Persoană de 

etnie romă 

Bolnav cu 

boală cronică 

Ce categorie de persoane 

considerați că este cea mai 

discriminată? 

Persoane de etnie romă 79.8% 40.2% 

Persoane cu boli cronice 2.1% 21.3% 

Niciuna din aceste categorii 5.6% 15.5% 

Ambele categorii în mod egal 7.3% 16.7% 

NS/NR 5.2% 6.3% 

Total 100% 100% 

Tabelul 3 

 

e) Identificarea percepțiilor asupra 

schimbărilor necesare la nivelul  

comunității  

 

Dorind să descoperim percepția grupurilor 

țintă cu privire la activitățile economice care 

trebuie încurajate în viitor în Alba Iulia, 

aceștia au pus pe primul loc sănătatea, 

55,2%, pe locul doi fiind activitățile 

industriale cu 40,3%, pe trei agroindustriale 

și de servicii cu 24,8% fiecare, pe patru 

turismul cu 17,5%, urmate de transporturi 

cu 12,8% și cele comerciale cu 11,3%. 

Aceste procente pot fi observate și în 

Graficul 9. 

Graficul 9 

 

40,30% 

24,80% 

17,50% 
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89% 

9,20% 

1,90% 

52% 

46% 

1,70% 

DA

NU

NR

V-ați simțit tratat în mod diferit datorită situației 
dumneavoastră? 

Bolnav cu boală cronică

Persoane de etnie romă

 

 

Analizarea ipotezelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ) Persoanele de etnie romă resimt mai 

puternic discriminarea decât persoanele 

bolnave cronic 

 

Ipoteza potrivit căreia persoanele de enie romă 

se simt mai discriminate decât persoanele cu 

boli cornice se confirmă. Din totalul 

respondenților  din grupul persoanelor de etnie 

romă, 89% se simt tratați diferit și doar 9,2% 

susțin că nu se simt tratați diferit, iar 1,9% nu 

au răspuns la această întrebare. În cazul 

persoanelor cu boli cronice 52% dintre aceștia 

se simt tratați diferit, în timp ce 46% spun că nu 

se simt tratați diferit, iar 1,7% nu au răspuns 

acestei întrebări. Ceea ce se poate observa și în 

Graficul 10. 

 

 

                   Grafic 10 
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21,90% 

46,60% 

18,90% 

4,90% 
1,50% 2,10% 4% 

Fără studii 1-8 clase 9-12 clase profesională postliceală superioare NR

Nivelul de școlarizare 

Corelarea celor care s-au simțit tratați diferit cu 
nivelul de școlarizare al acestora 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

B ) Persoanele din grupul țintă resimt 

diferențiat discriminarea în funcție de 

nivelul de educație, persoanele cu un nivel 

de educație scăzut vor resimți mai intens 

fenomenul discriminării – atât la nivel 

faptic cât și la nivel de percepție. 

 

Ipoteza potrivit căreia resimțirea discriminării 

este strâns corelată cu nivelul de educație al 

persoanei se confirmă. După cum se poate 

observa și în Graficul 11, 46,6% dintre cei care 

provin din categoria 1-8 clase se simt tratați 

diferiți, urmat fiind de cei fără studii cu un 

procent de 21,9%, pe locul 3 fiind cei din 

categoria 9-12 clase; procentele scad pentru cei 

care au absolvit o școală profesională, 4,9% 

dintre aceștia simțindu-se tratați diferit, 1,5% 

dintre cei care au absolvit o postliceală se simt 

tratați diferit și 2,1% dintre cei cu studii 

superioare se simt tratați diferit.  Putem spune 

astfel că cea mai mare concentrare a celor care 

se simt tratați diferit se află în rândul celor cu 

un grad de școlarizare mai redus și resimțirea 

discriminării este și strâns legată de educația pe 

care o are persoana.     

     

Grafic 11 
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C) Mulțumirea față de nivelul de 

accesibilizare a instituțiilor publice din Alba 

Iulia este mai scăzută în rândul 

persoanelor cu dizabilități 

 

Ipoteza se infirmă întrucât 40,2% dintre 

respondenții cu o boală cronică s-au regăsit ca 

fiind mulțumiți și foarte mulțumiți de 

accesibilizarea instituțiilor publice (10,9% foarte 

mulțumiți și 29,3% mulțumiți), 39,1% au 

susținut că sunt mulțumiți așa și așa. Un 

procent mai scăzut a fost în cazul persoanelor 

de etnie romă, cumulate foarte mulțumit și 

mulțumit au dat doar 35,9% (foarte mulțumit 

12,4% și mulțumit 23,5%), iar 46,5% au răspuns 

așa și așa. Un procent destul de scăzut au 

rămas din ambele categorii care să se declare 

nemulțumiți sau deloc mulțumiți. Acest aspect 

se poate observa și în Graficul 12. 

 

 

   Graficul 12 
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Persoane cu boli cronice Persoane de etnie romă
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Aspecte cu privire la mulțumirea față de 

aspectele locative din municipiul Alba 

Iulia 

 

Întrebați cât de mulțumiți sunt de felul în care 

progresează lucrurile în Alba Iulia, respondenții 

au menționat în proporție de 39% că sunt 

mulțumiți, urmat fiind de nici mulțumit, nici 

nemulțumit cu 26,8%, pe locul trei, cu 18,7% 

fiind cei care s-au clasat în categoria foarte 

mulțumiți, pe locul 4 cu 8,5% fiind cei 

nemulțumiți, iar pe ultimul loc, cu un 2,2% s-au 

situat cei foarte nemulțumiți. 4,8% dintre 

respondenți nu au răspuns sau nu au știut ce să 

răspundă la această întrebare. Situația poate fi 

observată și în Graficul 13. 

 

Grafic 13 
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În Tabelul 4este prezentat gradul de mulțumire 

a respondenților față de diferite aspecte cu 

privire la felul în care trăiesc, dar și referitoare 

la comunitate. Așadar în privința mulțumirii 

față de felul în care trăiesc 25,5% s-au declarat 

foarte nemulțumiți, în timp ce 21% se declară 

foarte mulțumiți.  

În cazul transporturilor din Alba Iulia cei mai 

mulți se declară foarte mulțumiți, 30,2%.  

În ceea ce privește mulțumirea față de locuința 

proprie marea majoritate se declară foarte 

mulțumiți, 29,7% și mulțumiți 23,7%. 

Mulțumirea față de asistența medicală din Alba 

Iulia ste destul de ridicată, 25,2% sunt foarte 

mulțumiți și 25% mulțumiți, 15,8% așa și 

așa.Gradul de mulțumire față de ceea ce face 

primăria municipiului în privința asistenței 

medicale este și el destul de ridicat 26% dintre 

respondenți se declară foarte mulțumiți. 

În privința mulțumirii față de locul de muncă 

procentele cresc pentru cei care se declară 

foarte nemulțumiți 20%. Tot în direcția aceasta 

se situează și ceea ce face primăria în domeniul 

locurilor de muncă, 22,2% declarându-se foarte 

nemulțumiți. 

Gradul de mulțumire crește considerabil pentru 

acțiunile primăriei față de domeniul cultural, 

27% dintre respondenți declarându-se foarte 

mulțumiți, în domeniul îngrijirii localității 32,8% 

se declară foarte mulțumiți, iar în frumtea 

clasamentului de mulțumire se regăsește 

educația pe care copii o primesc la școală, 

58,2% declarându-se foarte mulțumiți de 

aceasta. Acestea pot fi observate și în Tabelul 4. 

 

 

Cât de mulțumit(ă) sunteți în general, de: 

 Foarte 

nemulțumit 

Nemulțumit Așa și 

așa 

Mulțumit Foarte 

mulțumit 

NS/ NR Total 

Felul în care trăiți 25,5% 10% 18,5% 23,5% 21% 1,5% 100% 

Transporturile din Alba Iulia 7,8% 17,3% 22,2% 15,7% 30,2% 6,8% 100% 

Locuința dumeavoastră 17% 10,75% 15,7% 23,7% 29,7% 3,3% 100% 

Asistența medical din Alba Iulia 15,7% 15% 15,8% 25% 25,2% 3,3% 100% 

Ceea ce face primăria municipiului în 

domeniul asistenței medicale 
17% 11,5% 24% 18,3% 26% 3,2% 100% 

Locul dumneavoastră de muncă 20% 15,3% 10,5% 12,8% 16,7% 24,7 100% 

Ceeace face primăria municipiului în 

domeniul locurilor de muncă 
22,2% 15,3% 20,8% 12,2% 22% 7,5% 100% 

Cee ace face primăria municipiului în 

domeniul cultură 
17,3% 11,8% 21% 16,2% 27% 6,7% 100% 

Curățenia și îngrijirea localității 17,3% 9% 19,7% 17,5% 32,8% 3,7% 100% 

Educația pe care o primesc copiii la 

școală 
14,7% 5,3% 9,2% 10,3% 58,2% 2,3% 100% 

Tabelul 4 
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78,30% 

19,80% 1,80% 

Vați simțit tratat diferit datorită 
situației dumneavoastră? 

Problemele de acces  

 

 

 

 

Dintre cei care au indicat probleme de 

mobilitate am dorit să descoperim unde 

întâmpină cele mai mari probleme de acces. Pe 

primul loc se află strada, datorită trotuarelor cu 

un procent de 8,8%, pe locul doi clădirile 

administrative publice, iar pe locul trei clădirile 

administrative private. Acestea pot fi observate 

și în Tabelul 5. 

 

 

 

 

 

Ați avut probleme de acces în una din 

următoarele 

 DA 

Pe stradă – datorită trotoarelor 

 

8,8% 

În clădiri administrative (publice) 

 

7% 

În clădiri administrative (private) 

 

6,8% 

Medic de familie 

 

3,2% 

Spital 

 

3,8% 

Magazine  

 

4,5% 

Farmacii 

 

4% 

Loc de muncă 

 

2% 

 

  Discriminarea 

 

 

 

 

78,3% dintre respondenți au declarat că s-au 

simțit tratați diferit din cauza situației lor, în 

timp ce 19,8% au răspuns că nu s-au simțit 

tratali diferit, 1,8% nu au răspuns la această 

întrebare. 

 

Graficul 14  
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Locul în care se simt tratați diferit 

  

 

 

 

Întrebați unde se simt tratați diferit, 

cei care au menționat acest aspect, au 

pus pe primul loc spitalul, cu un 

procent de 53,2%, pe locul doi au pus 

primăria, cu 51,2%, iar pe locul trei 

poliția, cu 33,2%. Pe ultimul loc au fost 

clasate ONG-urile, cu 4,5%. Aceste 

clasamente pot fi remarcate și în 

Tabelul 6. 
 

 

      Tabelul 6 

 

 

Cine trateateză diferit   

Întrebați cine simt că nu îi tratează așa 

cum ar trebui, respondenții au pus pe 

primele trei poziții asistenții sociali, cu 

55,3%, asistenții medicali cu 43% și 

funcționarii de la taxe locale cu 42,7%. 

Pe ultimul loc de această data se 

situează portarii cu 4,7%, de aceștia 

simțiindu-se cel mai puțin tratați diferit. 

Această situație se poate observa și în 

Tabelul 7 de alături. 

 
 

 
Tabelul 7 

Unde ați simțit că sunteți tratat altfel? 

 DA  DA 

În cartier 20,5% Radio 8,2% 

În bloc 16,8% Televiziune 7,7% 

La primărie 51,2% Pe internet 13,5% 

La spital 53,2% La locul de muncă 24,3% 

Medic de familie 30,8% Magazine de cartier 15,5% 

La 

școală/facultate 

32,2% Magazine mari 18,8% 

Poliție 33,2% Farmacii 13% 

Poliție locală 21,8% Bănci 17,7% 

Autobuz local 19,2% ONG-uri 4,5% 

La benzinărie 13,5% Biserică 8,3% 

Taxi  12,7% La spectacole 12,8% 

Ziare 4,8% Pe stadion 10% 

Cine ați simțit că nu vă tratează așa cum ar trebui 

 DA  DA 

Asistent social 55,3% Paznici 10,5% 

Funcționari taxe 

locale 

42,7% Polițist de la 

rutieră 

18,8% 

Medic familie 33,8% Director școală 20,8% 

Asistent medical 43% Diriginte 21,2% 

Medic spital 38.8% Profesori 19% 

Asistent medical 

spital 

33.7% Șef 15% 

Personal ambulanță 25,7% Părinți ai elevilor 12,3% 

Șofer autobus 9,2% Director/patron 9,3% 

Controlor tren 5,8% Colegi 6,3% 

Controlor autobus 6% Portar  4,7% 
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Integrarea socială 

 

Am dorit să descoperim părerea grupurilor țintă 

cu privire la integrarea sociala a acestora cu 

ajutorul autorităților. Aceștia susțin în proporție 

de 89,2% ca pot fi integrați cu ajutorul 

autorităților și doar 5,2% consider că nu pot fi 

integrați cu ajul autorităților.  

Întrebați cine cosideră că se implică cel mai 

mult în integrarea socială a grupului din care 

fac parte, respondenții au pus pe primul loc 

autoritățile, cu un procent de 49,5, pe locul  

ONG-urile cu, 22,%, iar pe locul trei biserica, cu 

11,5%. Cum se poate observa și în Graficul 15. 

 

Grafic 15 

Respondenții au mai menționat că proiectele 

de integrare și reintegrare sunt foarte utile în 

proporție de 54%, pentru integrarea/ 

reintegrarea grupului din care fac parte. Restul 

procentelor se pot observa și în Graficul 16. 

Grafic 16  

49,50% 

22,30% 

5% 

11,50% 

1,30% 

2,20% 

1,20% 

7% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Autorități 

ONG-uri

Lideri informali

Biserica

Mass-media

Școala 

Alții 

NS/NR
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pentru integrarea sau reintegrarea grupului din care faceți parte? 
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Cercetare Calitativă – Focus group 

 

În luna decembrie 2016 au avut loc 2 focus 

groupuri, unul cu persoane afectate de o boală 

cronică și unul cu persoane de etnie romă. 

Acest instrument a fost gândit pentru a putea 

surprinde aspecte mai în detaliu cu privire la 

accesibilitate și felul în care participanții, ce 

provin din grupuri vulnerabile, sunt tratați în 

comunitate. 

Ghidul de focus group a fost structurat pe 4 

categorii mari și subdivizate. Astfel că s-au 

surprins aspecte cu privire la Cum sunt tratați în 

comunitatea albaiuliană, Mulțumirea față de 

felul în care trăiesc, Acesibilitatea orașului Alba 

Iulia și piedicile întâmpinate și Implicarea 

comunității la integrarea social. 

 

Primul focus group a fost cu persoanele 

afectate de boli cornice. Participanții la grup au 

ținut să precizeze că și în categoriile 

lor există diferențe în funcție de cât 

de vizibilă este afecțiunea de care 

aceștia suferă. De multe ori dacă nu 

ai un baston, cadru sau dacă nu ești 

într-un cărucior nu ești ajutat și chiar 

de multe ori ești judecat când încerci 

să te așezi pe un scaun în autobus, 

când soliciți liftul sau ceri ajutor. De 

multe ori la lift personele sunt 

refuzate doar pentru că dizabilitatea 

nu este vizibilă. 

Printre problemele sesizate de persoanele cu 

boli cornice este accesibilizarea de formă a 

clădirilor, fie că sunt instituții publice, fie că 

sunt spații comerciale. S-a sesizat faptul că sunt 

încă sunt instituții publice în care o persoană cu 

dizabilități intră cu foarte mare greutate și 

durează foarte mult.În multe clădiri lipsesc 

lifturile, iar birourile personalului se află la etaj. 

O altă problemă sesizată de acest grup face 

referire la transportul public. Deși sunt foarte 

mulțumiți de faptul că au gratuitate la 

transportul în comun, este de menționat că 

uneori autobuzele merg cu foarte mare viteză și 

îi bruschează. Autobuzele parchează în stație 

mult prea departe de trotoar, persoanelor cu 

dizabilități fiindu-le foarte dificil să intre sau să 

iese din acestea. 

O alternativă mai bună la transport este taxiul, 

unde persoana cu dizabilități este ajutată de 

cele mai multe ori să urce și să coboare. 

În privința trotoarelor s-a menționat faptul că 
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sunt denivelări care împiedică persoanele cu 

probleme la mers să se deplaseze. Bordurile 

sunt înalte și foarte dificil de urcat și coborât. 

O altă nemulțumire a grupului de personae cu 

boli cornice a fost ocuprea locurilor de parcare 

destinate pentru persoanele cu dizabilități. 

Aproape tot timpul acestea sunt ocupate de 

mașini care nu au însemne ca aparținând 

persoanelor cu dizabilități și s-ar dori 

sancționarea acestora. Se dorește ca aceste 

parcări să se regăsească la cât mai multe 

magazine, instituții, bănci, etc. 

Cu privire la spațiile verzi și a parcurilor de 

joacă grupul a fost mulțumit, dar se dorește și 

întreținerea și îngradirea acestora, chiar și paza 

acestora de către poliția locală. 

Cu privire la evenimentele culturale s-a 

menționat că sunt multe și pentru toate 

vârstele, doar că grupului din care aceștia fac 

parte le este foarte dificil să participe, nefiind 

locuri pe scaun special pentru persoane cu 

dizabilități, astfel că de multe ori evită astfel de 

activități ale comunității. 

Integrarea socială este un aspect important în 

viața unei persone ce suferă de o boală cronică, 

aceștia nu mai reușesc să se implice tot timpul 

activ la viața social, astfel că participarea la 

cursuri, în diferite proiecte, îi face să iasă din 

casă și să descopere alte oportunități. 

Ca și concluzie a grupului a fost faptul că 

instruind personalul din instituții cum să se 

comporte cu persoanele cu boli cornice, ar 

putea fi de un real folos. Aceștia consideră că 

dacă și alții conștientizează prin ce trec ei, o să 

fie mult mai atenți cu problemele lor.  

În cazul focus group-ului cu persoanele de etnie 

romă problema accesibilizării nu se mai resimte 

atât de puternic, ci mai degrabă o problemă 

foarte mare a acestora este tratarea diferită pe 

care o resimt pretutindeni.  

O nemulțumire foarte accentuată este pusă pe 

seama faptului că copii acestora sunt tratați 

diferit și se încearcă excluderea lor din școli și 

gradinițe, profesorii îi pun în situații dificile și îi 

tratează diferit. 

Cu privire la transportul public și-ar dori să 

beneficieze șe ei de  gratuitate, mai ales pentru 

copii, menționând faptul că sunt cazuri sociale 

și le este foarte greu să plătească abonamente 

pentru deplasarea în siguranță a copiilor la 

școală. 

Participanții la grup nu mai consideră că se pot 

produce schimbări pozitive în ceea ce privește 

felul în care sunt percepuți. Se simt tratați 

diferit fie că merg la diverse instituții publice, 

fie că merg să se angajeze, fie că vor să se 

înscrie la un curs de formare. 
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În ceea ce privește spațiile de joacă pentru copii 

și spațiile verzi, acestea sunt văzute ca 

neîngrijite și chiar periculoase, deteriorările 

apărute nefiind remediate imediat. 

Cei din grupul de persoane rome își doresc un 

cetru pentru vârsnici special pentru cei din 

etnia lor, doarece vârstnicii lor nu sunt integrați 

în centrele deja existente. 

În privința personalului medical din spitale 

susțin că sunt mereu puși să aștepte mult timp, 

chiar și la urgență și nu le sunt oferite informații 

cu privire la rudele suferinde și a stării în care 

se află.  

 

 

apitolul  IV   

 Concluzii 

 

Din rezultatele cercetării reiese faptul că cele 

două categorii studiate se confruntă cu 

probleme diferite. Dacă persoanele cu boli 

cronice resimt disciminarea atunci când  

întâmpină dificultăți fizice și nu sunt ajutați, în 

cazul personelor de etnie romă situația e 

diferită, aceștia se percep discriminați în relația 

pe care o au cu alte personae care nu fac parte 

din grupul etnic. 

Discriminarea este resimțită mult mai intens de 

persoanele care provin din grupul persoanelor 

de etnie romă, aceștia consideră că încă de 

când sunt copii mici se încearcă excluziunea 

acestora și tratamentul pe care îl primesc în 

comparație cu ceilalți este diferit. În cazul 

acestora se consideră că comunitatea nu 

dorește să se implice în incluziunea lor și 

crearea unor condiții decente de trai. 

Persoanelor cu boli cronice le este dificil să se 

integreze datorită spațiului neconform nevoilor 

pe care ei le au. În ciuda faptului că se descurcă 

greu în comunitate, aceștia sunt ajutați și 

încurajați să se integreze. Acest aspect îi face să 

resimte mai puțin fenomenul discriminării și să 

aprecieze eforturile pe care membrii 

comunității le fac în momentul în care 

interacționează cu aceștia. 

Instruirea de specialitate a personalului din 

instituțiile publice, angajați în domeniul privat 

sau ONG-uri, pentru a înțelege mai clar 

problemele cu care grupurile vulnerabile se 

confruntă în monentul în care interacționează 

cu ei, poate fi o soluție ce ar putea remedia 

relația problematică pe care o au în momentul 

de față

. 

C 
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Anexa 1 Chestionar 

 

 

Cod operator  Validare aplicare  Nr chestionar  

Introdus în baza de date  Validare introducere   

 

 

Bună ziua, 

Numele meu este (numele operatorului) _______________ și sunt operator de teren în cadrul 

unei cercetări privind percepțiile și atitudinile asupra fenomenului discriminării la nivelul grupurilor 

vulnerabile din orașul Alba Iulia. 

Studiul este realizat în cadrul proiectului „Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia 

pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile”, cod proiect PEH082 finanțat 

prin intermediul Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014, apelul Coerent, aflat în gestiunea FRDS. 

Răspunsurile dumneavoastră vor fii confidențiale – datele solicitate sunt confidențiale și nu vă 

vor putea identifica ca respondent. Informațiile obținute ajutând echipa proiectului să înțeleagă 

problematica discriminării în rândul grupurilor vulnerabile din Alba Iulia. 

 

 
 

CAP I Identificarea apartenenței la grupul țintă a proiectului:  

 

S1 Considerați că faceți parte din grupurile:(răspuns multiplu) 

 

 

S2 Care este boala de care suferiți? 

 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

S3 Boala dumneavoastră vă provoacă dificultăți fizice? 

1 DA 2 NU 99 NS/NR 

 

Dacă a răspuns DA  – treceți la S4, daca a răspuns NU – treceți la S5 

1 Persoană de etnie romă 2  Bolnav cu boală cronică 99 NS/NR 
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S4 Boala dumneavoastră vă generează:(răspuns multiplu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5 Dacă aveți probleme de deplasare – ce folosiți pentru deplasare? 

 

1 
1/2 

bastoane 
2 cârje 3 cadru 4 cărucior 5 Imobilizat 99 NR 

 

 

 

 

CAP  II Date generale despre Alba Iulia 

 

S6. Cât de mulțumit(ă) sunteți de felul în care progresează lucrurile în Alba Iulia? 

Foarte mulțumit Mulțumit Nici mulțumit, nici nemulțumit Nemulțumit Foarte nemulțumit NS/NR 

1 2 3 4 5 99 

 

S7 Cât de mulțumit(ă) sunteți, în general, de: 

(Dați o notă de la 1 la 5 în care 1 înseamnă „Foarte nemulțumit” și 5 înseamnă „Foarte 

mulțumit”) 

1. Felul în care trăiți 1 2 3 4 5 NS/NR 

2. Transporturile din Alba Iulia 1 2 3 4 5 NS/NR 

3. Locuința dumneavoastră 1 2 3 4 5 NS/NR 

4. Asistența medicală din Alba Iulia 1 2 3 4 5 NS/NR 

5. Ceea ce face primăria municipiului  în domeniul asistenței 

medicale 
1 2 3 4 5 NS/NR 

6. Locul dumneavoastră de muncă 1 2 3 4 5 NS/NR 

7. Ceea ce face primăria municipiului în domeniul locurilor de 

muncă 
1 2 3 4 5 NS/NR 

 DA NU NS/NR 

1. Probleme de deplasare 1 2 99 

2. Probleme de vedere 1 2 99 

3. Probleme de auz 1 2 99 

4. Probleme de respirație 1 2 99 

5. Altă problemă – care?  
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8. Ceea ce face primăria municipiului în domeniul cultură 1 2 3 4 5 NS/NR 

9. Curățenia și îngrijirea localității 1 2 3 4 5 NS/NR 

10. Educația pe care o primesc copiii la școală 1 2 3 4 5 NS/NR 

 

S8. Vă rugăm să ne spuneţi cât de importantă vi se pare realizarea următoarelor proiecte? 

(Dați o notă de la 1 la 5 în care 1 înseamnă „Deloc important” și 5 înseamnă „Foarte important”) 

1. Construcţia unei Săli polivalente – cu utilizări diverse  1 2 3 4 5 NS/NR 

2. Refacerea (reabilitarea) stadionului municipal 1 2 3 4 5 NS/NR 

3. Reabilitare clădiri de învăţământ (şcoli şi grădiniţe) 1 2 3 4 5 NS/NR 

4. Extindere şi reabilitare sistem de iluminat stradal 1 2 3 4 5 NS/NR 

5. Modernizare trotuare 1 2 3 4 5 NS/NR 

6. Reabilitare casă de cultură 1 2 3 4 5 NS/NR 

7. Construirea de centre sociale pentru populaţia dezavantajată 1 2 3 4 5 NS/NR 

8. Amenajarea şi refacerea parcurilor şi zonelor verzi din oraș 1 2 3 4 5 NS/NR 

9. Reabilitare/modernizare străzi  1 2 3 4 5 NS/NR 

10. Amenajare parcări 1 2 3 4 5 NS/NR 

 

S8.c Cât de des:(Dați o notă de la 1 la 5 în care 1 înseamnă „Foarte rar” și 5 înseamnă „Foarte 

des”) 

1. Citiți ziare? 1 2 3 4 5 NS/NR 

2. Ascultați radioul? 1 2 3 4 5 NS/NR 

3. Priviți la TV? 1 2 3 4 5 NS/NR 

4. Citiți cărți? 1 2 3 4 5 NS/NR 

5. Utilizați Internetul? 1 2 3 4 5 NS/NR 

 

 

CAP  III Percepția dumneavoastră 

S9 V-ați simțit tratat în mod diferit datorită situației dumneavoastră? 

1 DA 2 NU 99 NR 

 

Doar dacă la S9 a răspuns DA – în caz contrar contrar treceți la întrebarea următoare 

S10. Unde ați simțit că sunteți tratat altfel? 

DA  NS/NR DA  NS/NR 

1. În cartier  13. Radio  

2. În bloc  14. Televiziune  

3. La primărie  15. Pe internet  

4. La spital  16. La locul de muncă   
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5. Medic de familie  17. Magazin de cartier  

6. La școală/facultate  18. Magazine mari  

7. Poliție  19. Farmacii  

8. Poliție locală  20. Bănci  

9. Autobuz local  21. ONG-uri  

10. La benzinărie  22. Biserică  

11. Taxi   23. La spectacole  

12. Ziare  24. Pe stadion  

25. 
Altundeva – unde? 

 
 

 

S11 Cine ați simțit că nu vă tratează așa cum ar trebui? 

DA  NS/NR DA  NS/NR 

1. Asistent social   11. Paznici  

2. Funcționari taxe locale  12. Polițist rutieră  

3. Medic familie  13. Director școală   

4. Asistent medical   14. Diriginte  

5. Medic spital  15. Profesori  

6. Asistent medical spital  16. Șef  

7. Personal ambulanță  17. Părinți ai elevilor  

8. Șofer autobuz   18. Director/patron  

9. Controlor tren  19. Colegi   

10. Controlor autobuz  20. Portari  

21. Altundeva – unde?  

 

Doar dacă a indicat probleme de mobilitate  

S12 Ați avut probleme de acces în una din următoarele: 

 Locația DA NU NS/NR 

1.  Pe stradă – datorită trotuarelor 1 2 99 

2.  În clădiri – administrative (publice) 1 2 99 

3.  În clădiri – administrative (private) 1 2 99 

4.  Medic de familie 1 2 99 

5.  Spital 1 2 99 

6.  Magazine  1 2 99 

7.  Farmacii  1 2 99 

8.  Loc de muncă 1 2 99 
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S13 Considerați că sunteți tratat în mod egal în comparație cu ceilalți cetățeni? 

  DA NU NS/NR 

1. Cu aceleași probleme ca dumneavoastră 1 2 99 

2. Cu alte probleme 1 2 99 

3. Fără probleme 1 2 99 

 

S14 Ce categorie de persoane considerați că este cea mai discriminată? 

Persoane de 

etnie romă 

Persoane cu 

boli cronice 

Nici una din 

aceste categorii 

Ambele categorii – 

în mod egal 
NS/NR 

1 2 3 4 99 

  

S15 Cine considerați că se implică cel mai mult în integrarea socială a grupului din care faceți 

parte? 

Autorități ONG-uri Lideri informali Biserică Mass-media Școală NS/NR 

1 2 3 4 5 6 99 

7  Alții – cine? 
 

 

 

S16Cine considerați că ar trebui să se implice cel mai mult în integrarea socială a grupului din 

care faceți parte? 

Autorități ONG-uri Lideri informali Biserică Mass-media Școală NS/NR 

1 2 3 4 5 6 99 

7  Alții – cine? 
 

 

 

S17 La cine apelați când considerați că vă sunt încălcate drepturile? 

Autorități ONG-uri Lideri informali Biserică Mass-media Școală NS/NR 

1 2 3 4 5 6 99 

7  Alții – cine? 
 

 

 

 

 

S18 Considerați că mass-media promoveazătoleranța față de: 

 

 DA NU NS/NR 

1. Grupul din care faceți parte? 1 2 99 
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2. Alte grupuri decât cel din care faceți parte? 1 2 99 

 

S19 Dacă la S18 ați răspuns NU – considerăți că promovează un nivel de intoleranță față de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Relația cu autoritățile publice  

S20 Considerați că instituțiile publice din Alba Iulia sunt corect accesibilizate (din punct de 

vedere fizic) pentru nevoile dumneavoastră? 

1 DA 2 NU 99 NS/NR 

 

S21 Dacă la S20 ați răspuns NU – vă rugăm oferiți detalii: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

S22 Cât de mulțumit(ă) sunteți de nivelul de accesibilizare a instituțiilor publice din Alba Iulia? 

(rampă acces, bare susținere, etc.) 

Deloc mulțumit Nemulțumit Așa și așa Mulțumit Foarte mulțumit NS/NR 

1 2 3 4 5 99 

 

S23 Considerați că problemele dumneavoastră sunt rezolvate corect de către: 

 

S24 Dacă la S23 ați răspuns NU – la care dintre ele ați identificat probleme: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 DA NU NS/NR 

1. Grupul din care faceți parte? 1 2 99 

2. Alte grupuri decât cel din care faceți parte? 1 2 99 

 DA NU NS/NR 

1. Funcționarii din instituțiile publice 1 2 99 

2. Angajații din domeniul privat (bănci, farmacii, etc.) 1 2 99 

3. Angajații din ONG-uri 1 2 99 
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S25 Cât de mulțumit(ă) sunteți de angajații din: 

(Dați o notă de la 1 la 5 în care 1 înseamnă „Foarte nemulțumit” și 5 înseamnă „Foarte mulțumit”) 

 

 

 

 

 

 

S26 Considerați că administrația publică se implică în rezolvarea problemelor  persoanelor din 

grupul dumneavoastră? 

 

 

S27 Considerați că membrii grupului dumneavoastră pot fii integrați în comunitate cu sprijinul 

autorităților locale? 

1 DA 2 NU 99 NS/NR 

S27.aExplicați alegerea  
 

 

V Proiecte la nivelul comunității 

 S28 Din cunoștințele dumneavoastră există proiecte care ajută la integrarea sau reintegrarea 

grupului din care faceți parte? 

1 DA 2 NU 99 NS/NR 

 

S29 Cât de utile considerați că sunt proiectele desfășurate în comunitate pentru integrarea 

sau reintegrarea grupului din care faceți parte? 

Deloc utile Puțin utile Așa și așa Utile Foarte utile NS/NR 

1 2 3 4 5 99 

 

 NS/NR 

1. Instituțiile publice 1 2 3 4 5 99 

2. Domeniul privat (bănci, farmacii, etc.) 1 2 3 4 5 99 

3. ONG-uri 1 2 3 4 5 99 

 Tipul problemei DA NU NS/NR 

1. Accesibilitate – capacitatea de a intra (fizic) în clădiri) 1 2 99 

2. Acceptare – de către cei din jur 1 2 99 

3. Dotări ale spațiilor publice (rampe, covoare tactile etc) 1 2 99 

4. Calificare/recalificare 1 2 99 

5. Locuri de muncă 1 2 99 
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S30  Cine considerați că poate gestiona cel mai eficient proiecte de integrare sau reintegrare a 

grupului din care faceți parte? 

Autorități publice 

locale 

Autorități 

publice 

județene 

ONG-uri Firme 
Lideri ai 

grupului 

Parteneriate 

între cei 

menționați 

NS/NR 

1 2 3 4 5 6 99 

 

 

 

S31 Cât de important considerați că este un centru de resurse pentru grupuri vulnerabile – în 

Alba Iulia ? 

Deloc important Puțin important Așa și așa Important Foarte important NS/NR 

1 2 3 4 5 99 

 

S32 Cu ce considerați că v-ar putea ajuta un centru de resurse pentru grupuri vulnerabile – în 

Alba Iulia ? 

 

 

S33 Credeți că Primăria are posibilitatea să se implice în creșterea numărului locurilor de 

muncăpentru: 

 

 

 

S34 Ce tip de activități economice considerați că trebuie încurajate în viitor în Alba-

Iulia?(alegeți maxim 2 activități) 

DA  

1. Industriale (întreprinderi de producție mărfuri nealimentare şi  construcţii) 

2. Agroindustriale (întreprinderi de producție mărfuri agroalimentare) 

3. Turism (hoteluri, restaurante, etc.) 

4. Transport (firme de transport mărfuri şi persoane) 

5. Comerciale (firme de comerţ) 

6. Servicii (firme de întreţinere şi reparaţii, etc.) 

7. Sănătate (inclusiv întreprinderi de tip SPA, centre de sănătate, etc.) 

8. Alta. Care? 

 

 DA NU NS/NR 

1. Grupul din care faceți parte? 1 2 99 

2. Alte grupuri decât cel din care faceți parte? 1 2 99 
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S35. Ce calificativ acordați serviciilor oferite pentru persoanele din grupul dumneavoastră de către 

instituțiile publice. (Dați o notă de la 1 la 5 în care 1 nota minimă și 5 nota maximă) 

 NS/NR 

1. Promptitudinea rezolvării cererilor adresate 1 2 3 4 5 99 

2. Orarul de lucru cu publicul  1 2 3 4 5 99 

3. Interesul manifestat față de probleme  1 2 3 4 5 99 

4. Asistența categoriilor defavorizate  1 2 3 4 5 99 

5. Asistența acordată vârstnicilor 1 2 3 4 5 99 

6. Sprijinirea activității sportive 1 2 3 4 5 99 

 

 

VI Percepții și atitudini 

 

C1 Câtă încredere aveți într-o instituție precum Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării (CNCD)? 

Foarte 

multă 

Multă Nici multă, 

nici puțină 

Puțină Foarte 

puțină 

Nu am auzit 

de CNCD 

NR 

1 2 3 4 5 6 99 

 

C2. Care ar fi cea mai apropiată relație pe care ați accepta săo aveți cu următoarele 

minorități? 

 Membru 

familie 
Prieten Vecin Coleg 

Să viziteze 

orașul 

Să locuiască 

în oraș 

NS 

/NR 

1. Persoană cu handicap 1 2 3 4 5 6 99 

2. Persoană cu altă religie 1 2 3 4 5 6 99 

3. Persoană de etnie romă 1 2 3 4 5 6 99 

4. Persoană cu HIV/SIDA 1 2 3 4 5 6 99 

5. Cu altă orientare sexuală 1 2 3 4 5 6 99 

6. Maghiari 1 2 3 4 5 6 99 

7. Germani  1 2 3 4 5 6 99 

8. Sirieni (arabi) 1 2 3 4 5 6 99 

9. Alți imigranți 1 2 3 4 5 6 99 

 

C3. Ce părere aveți despre? 

 
Foarte bună Bună 

Nici bună, nici 

proastă 
Proastă 

Foarte 

proastă 
NS/NR 

1. Români 1 2 3 4 5 99 
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2. Persoane cu handicap 1 2 3 4 5 99 

3. Persoane cu altă religie 1 2 3 4 5 99 

4. Persoane de etnie romă 1 2 3 4 5 99 

5. Persoane cu HIV/SIDA 1 2 3 4 5 99 

 

 

C4 În ce măsură credeți că în Romania apartenența etnică este un obstacol pentru? 

 Foarte mare 

măsură 

Mare 

măsură 

Mică 

măsură 

Foarte mică 

măsură 
NS/NR 

1. A urma o școală sau facultate 1 2 3 4 99 

2. Accesul la servicii publice 1 2 3 4 99 

3. Accesul la justiție 1 2 3 4 99 

4. Accesul la servicii medicale 1 2 3 4 99 

5. Reușita în viață 1 2 3 4 99 

6. Dobândirea unei locuințe 1 2 3 4 99 

7. Ocuparea unui loc de muncă 1 2 3 4 99 

 

 

C5 În ce măsură credeți că în Romania handicapul este un obstacol pentru? 

 Foarte 

mare 

măsură 

Mare 

măsură 

Mică 

măsură 

Foarte mică 

măsură 
NS/NR 

1. A urma o școală sau facultate 1 2 3 4 99 

2. Accesul la servicii publice 1 2 3 4 99 

3. Accesul la justiție 1 2 3 4 99 

4. Accesul la servicii medicale 1 2 3 4 99 

5. Reușita în viață 1 2 3 4 99 

6. Dobândirea unei locuințe 1 2 3 4 99 

7. Ocuparea unui loc de muncă 1 2 3 4 99 

 

VII Date demografice 

Sexul respondentului 1 Masculin 2 Feminin 

Studii 

Fără studii 1 – 8 clase 9 – 12 clase profesională postliceală superioare 

1 2 3 4 5 6 

Gupa de vârstă 

18 – 28 ani 29 – 38 ani 39 – 48 ani 49 – 58 ani 59 – 68 ani Peste 68 ani 
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1 2 3 4 5 6 

Număr copii în gospodărie  Număr de adulți în gospodărie  

 

Statut pe piața muncii  

Salariat 1 DA 2 NU 

Dacă nu este salariat – în ce situație vă aflați  

1 Antreprenor 4 Elev/student 6 Venit minim garantat 8 Ziler 

2 Creștere copil 5 Pensie (limită vârstă) 7 Casnic(ă) 9 Șomer 

3 Pensie (boală) 10 Altă situație – care? 

 

Religie 1 Ortodoxă 2 Romano-catolică 3 Greco-catolică 4 Baptistă 

5 Penticostală 6 Alta. Care? 

 

 

Vă mulțumim!  
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Anexa 2 Ghid focus group 

 

1. Cum simțiți că sunteți tratat în comunitatea albaiuliană? 

 Unde? 

 În ce fel? 

 De către cine? 

 

2. În ce măsură sunteți mulțumit/nemulțumit de felul în care trăiți? 

 Locuința 

 Vecinătatea 

 Transportul public 

 Personalul medical 

 Evenimente culturale 

 

3. Cât de accesibil vi se pare orașul Alba Iulia și dacă nu ce piedici întâmpinați în el? 

 Iluminatul stradal 

 Trotuare 

 Zone verzi 

 Centre sociale 

 Parcări  

 Parcuri de joacă 

 

4. Cât de implicată este comunitatea albaiuliană cu privire la situațiile menționate anterior și în ce 

măsură? 

 Integrarea socială și promptitudinea rezolvării problemelor 

 Cine trebuie sa se implice? 

 Cunoașteți proiecte? Considerați că sunt eficiente? 
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