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1. INTRODUCERE  
 

Documentaţia are ca obiect teritoriul aferent zonei Miron Neagu din Municipiul 
Sighișoara, care are o suprafață totală de 23.6 ha, incluzând suprafețe aflate în teritoriul 
intravilan și suprafețe aflate în teritoriul extravilan al Municipiului.   

Ancheta socială a avut ca obiectiv principal determinarea trăsăturilor stilului de locuire 
existent în zona de referință. Ca obiective specifice, s-au precizat investigarea 
percepțiilor și motivațiilor locuitorilor zonei de referință atât în ceea ce privește zona ca 
ansamblu, cât și propriile locuințe.  

Metoda de cercetare a fost ancheta pe bază de interviuri aplicate unui reprezentant al 
gospodăriei; ghidul de interviu a fost redactat ca un chestionar semistructurat, cu 
întrebări precodificate și deschise, structurat în trei părți, corespondente celor trei 
obiective specifice precizate mai sus: prima parte se referă la percepțiile și motivațiile 
privind zona de locuire, partea a doua se referă la percepțiile privind locuința, partea a 
treia conține date socio-demografice și informații privind caracteristicile fizice ale locuirii. 
Aplicarea chestionarelor a avut loc prin interviuri directe, față în față, în octombrie 2017. 

Dat fiind numărul mic de gospodării din zona de referință (universul anchetei), 
eșantionarea s-a făcut prin pas statistic, din două în două gospodării (numere de stradă); 
a rezultat, în urma aplicării acestei metode de eșantionare, o mărime a populației 
anchetei de 30 de chestionare. În funcție de zonele de eșantionare, au fost delimitate 
patru mini-eșantioane după cum urmează: 

 eșantionul A – zona Miron Neagu I (5 interviuri) 

 eșantionul B – zona Miron Neagu II (13 interviuri) 

 eșantionul C – zona Aleea Raiului (4 interviuri) 

 eșantionul D – zona Valea Dracului (8 interviuri) 

Dat fiind numărul foarte mic de subiecți incluși în anchetă, precizăm că datele nu au 
caracter reprezentativ la nivelul populației orașului (deși ele au un nivel bun de 
reprezentativitate la nivelul zonei de referință). Caracterul modului de interpretare și 
prezentare a datelor va fi, așadar, unul preponderent calitativ, nu cantitativ. 
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2.  PROFILUL EȘANTIONULUI. DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 

Datele socio-demografice ale eșantionului anchetei nu au constituit criteriu de 
eșantionare. Ca atare, ele nu sunt reprezentative la nivelul populației zonei, ci sunt 
ilustrative numai la nivelul populației respondenților incluși în această anchetă. 

Q1 Sex:  Masculin  .....1  Feminin .....2 

 
Fig. 1. Poderea eșationului în funcție de sex (%) 

 
Fig. 2. Ponderea eșantionului total în funcție de sex 

După cum am precizat, sexul nu a constituit un criteriu de eșantionare, din fiecare 
gospodăriei autoselectându-se câte un sigur respondent. În eșantionul total (și în fiecare 
din cele patru mini-eșantioane), proporția bărbaților este mai mare decât media națională 
și decât datele statistice raportate la nivelul orașului; aceste date nu constituie un 
indicator reprezentativ decât în vederea interpretării rezultatelor sondajului prezent. Ca 
atare, proporția mult mai mare a bărbaților (70% pe totalul populației investigate) poate fi, 
cel mult, un indicator al frecvenței mari a autoselectării lor ca cei mai în măsură de a 
răspunde în cadrul anchetei sau ca reprezentanți ai gospodăriei familiale. 

 
       masculin               feminin 
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Q2 Ultima formă de învățământ absolvită: 

 
(1 - fără școală  4 – 10 clase  7 – postliceal 
2 – primar  5 – liceu    8 – universitar  
3 – gimnazial  6 – profesional  9 – postuniversitar) 
Fig. 3. Distribuția respondenților în funcție de nivelul de instrucție (pe eșantionul total) 

Profilul populațiilor pe cele trei mini-eșantioane este diferit, dar păstrează o dominantă a 
învățământului mediu (10 clase, liceu și școală profesională) – 53% – și superior 
(postliceal, universitar și postuniversitar) – 47%.  

 
Fig. 4. Distribuția respondenților în funcție de nivelul de instrucție (pe mini-eșantioane zonale) 

Față de totalul populației cercetate, care are o distribuție aproximativ egală între 
nivelurile mediu și superior de instrucție, zona Miron Neagu I cunoaște o suprapondere a 
locuitorilor cu nivel superior de educație, zonele Miron Neagu II și Aleea Raiului prezintă 
valori mai mici decât media totală a populației cu acest nivel, iar Valea Dracului cunoaște 
valori similare cu cele ale eșantionului total. 

Zona 
Miron Neagu 

I 
Miron Neagu 

II 
Aleea Raiului 

Valea 
Dracului 

Total 
eșantion 

Nivel scăzut 0% 0% 0% 0% 0% 
Nivel mediu 20% 62% 75% 50% 53% 
Nivel superior 80% 38% 25% 50% 47% 
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Este de presupus o posibilă suprareprezentare a nivelurilor superioare de școlaritate și o 
subreprezentare a celor inferioare datorate autoselectării respondenților (cei cu un nivel 
mai mare de școlaritate considerându-se – și fiind considerați și de ceilalți membri ai 
gospodăriei – mai în măsură de a se constitui ca respondenți în anchete). 

În concluzie, se poate spune că populația este relativ omogenă în totalul eșantionului, cu 
un profil de populație instruită la niveluri de școlaritate mediu și superior, ceea ce se 
asociază, de obicei, cu profesii ce presupun o calificare bună și un nivel de trai de 
asemenea cel puțin satisfăcător. 

 
Q3 Ocupația: 

 
Angajat/salariat .....1 Șomer .....3 Pensionar .....5 
Lucrător pe cont propriu .....2 Casnică .....4 Student/elev .....6 
Fig. 5. Distribuția respondenților după ocupație (eșantion total) 

O majoritate relativă a eșantionului total este constituit din persoane angajate (50%) și 
foarte puțini lucrători pe cont propriu (3%), deci53% persoane active. Minoritatea relativă, 
cu numai 6% mai mică decât majoritatea (47%) este constituită din persoane inactive: o 
proporție foarte mare de pensionari (37%), casnice și șomeri (10%). Desigur că este și 
aici de presupus o suprareprezentare a categoriilor inactive, ca cele mai accesibile 
anchetei desfășurate, aflându-se la domiciliu și fiind mai disponibile decât cei activi. Cu 
toate acestea, proporția populației inactive, mai ales a celei de pensionari tinde să dea 
un specific pronunțat populației zonei, caracterizat prin: dinamică spațială și social 
redusă, necesități de confort ridicate, necesități privind utilități și servicii publice precum 
unități de alimentație, de servicii, magazine, bancomate etc. 

 
Fig. 6. Distribuția respondenților după ocupație (mini-eșantioane) 
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Categori celor activi este bine reprezentată în zona 1 (Miron Neagu I) și mai slab 
reprezentată în Miron Neagu II și Aleea Raiului (aprox. 50% dintre respondenți); 
categoriile inactive sunt prezente mai ales în Valea Dracului (peste 60%). 

 
Q4 Religie 

 
Fig. 7. Distribuția populației după religie (eșantion total)  

Marea majoritate a populației cercetate este de religie ortodoxă, o minoritate de 17 % 
declarând alte apartenențe religioase, precum Biserica Reformată, Unitariană sau 
Evanghelică. 

 
Fig. 8. Distribuția populației după religie (mini-eșantioane) 

Tipurile de religii la care respondenții au dclarat că aderă sunt distribuite egalitar în 
zonele Miron Neagu, Aleea Raiului și Valea Dracului. 
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Q5 Naționalitate 

 
Fig. 9. Distribuția populației după naționalitate (eșantionul total) 

Ca și în cazul religiei, cu excepția nonrăspunsurilor (3), naționalitatea respondenților este 
română. Există numai o minoritate foarte redusă de etnici germani și maghiari. 

 
Fig. 10. Distribuția populației după naționalitate (mini-eșantioane) 

Cea mai omogenă populație din punct de vedere etnic a fost înregistrată în zona Aleea 
Raiului. 

Q6 Mărimea familiei intervievatului, înregistrată ca număr mediu de membri pe familie cu 
vârsta între:  

 
Fig. 11. Distribuția pe grupe de vârstă (eșantionul total) 
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Structura pe grupe de vârstă a fost înregistrată la nivelul tuturor membrilor familiilor 
respondenților; ca atare, implică un număr mai mare de persoane decât cel inclus în 
eșantion. Populația este împărțită în eșantionul cercetat asemănător distribuției pe grupe 
de vârstă a populației la nivel național. Astfel, avem: 
 19% populație tânără (1-20 de ani) 
 64% populație adultă (21-60 de ani), activă 
 17% populație vârstnică (peste 61 de ani), pensionară sau pensionabilă 

 
Fig. 12. Distribuția populației pe vârste (pe mini-eșantioane) 

Ca număr de persoane, cele mai multe persoane tinere se află în sectoarele A și B 
(Miron Neagu I și II). Cea mai numeroasă grupă de vârstnici au fost înregistrați în 
eșantionul din Valea Dracului (peste 40%), unde se înregistrează și cea mai redusă 
populație de vârstă adultă. 

 
Q7 Venitul lunar în gospodărie 

 
Sub 500 .....1 501-1000 .....2 1001-2000 .....3 2001-3000 .....4 
3001-4000 .....5 4001-6000 .....6 6001-8000 .....7 Peste 8001 .....8 
Fig. 13. Distribuția populației în funcție de venitul pe gospodărie (eșantionul total) 
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Populația majoritară a eșantionului realizează venituri medii în gospodărie (63% dintre 
respondenți declară venituri între 2001-4000 Ron pe gospodărie). Un procent de 7% 
dintre familii declară venituri foarte mici (sub 1000 Ron pe gospodărie). 9% dintre 
respondenți afirmă că realizează venituri mari (peste 4001 pe gospodărie). 

 
Fig. 14. Distribuția populației în funcție de venitul pe gospodărie (pe mini-eșantioane) 

Aceeași distribuție este vizibilă și în interiorul zonelor investigate, cea mai omogenă 
dintre ele fiind zona Miron Neagu I. 

 
Q8 Suprafața locuinței (construită) 

 
Fig. 15. Distribuția populației în funcție de suprafața locuinței 

Suprafețele locuințelor din zona Miron Neagu I este evident mai mare decât în celelalte 
mini-eșantioane (cu o medie de 175 m2 construiți). Cele mai restrânse suprafețe sunt 
construite în zona Aleea Raiului (60m2). 

Media generală pe totalul eșantionului este una relativ mare, comparativ cu tipul de 
locuire urbană, anume 103 m2. 
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Q9 Suprafața terenului deținut (liber de costrucții) 

 
Fig. 16. Distribuția populației în funcție de suprafața de teren deținut 

Mediile suprafețelor de teren libere de contrucții sunt invers proporționale cu suprafețele 
locuințelor: astfel, media cea mai mică de teren deținut (335 m2) este în mini-eșantionul 
A (Miron Neagu I), acolo unde s-au înregistrat cea mai mare medie de suprafață 
construită. Dimpotrivă, cele mai extinse suprafețe de teren liber (1300 m2) se 
înregistrează în Aleea Raiului, unde media suprafeței construite era cea mai mică. Acest 
lucru poate avansa ipoteza unor tipuri diferite de locuire în același areal: un model în 
care locuința este încăpătoare, dar terenul rezervat curții este redus (locuință unifamilială 
urbană standard) și un alt model cu locuințe mici, mai puțin confortabile, dar cu o 
suprafață mare de teren liber, destinat grădinii, livezii sau anexelor gospodărești (locuință 
rurală). 

Pentru totalul populației investigate, media terenului liber de construcții deținut este de 
950 m2. 

 
Q10 Structura locuinței 
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Fig. 17. Distribuția populației în  funcție de structura locuinței 

Datele privind structura locuinței confirmă existența unui standard de locuire periurbană 
standardizată în zona A (Miron Neagu I). Aici, toate locuințele au peste 3 camere (câte 
20% au 3 și 5 camere, 60% au 4 camere), bucătărie, 2 băi; 60% dintre ele au garaj, iar 
20% anexe. 

De asemenea, omogenitate în structura locuinței se întâlnește în zona D (Valea 
Dracului), acolo unde toate locuințele au 2 (25%) sau 3 camere (75%). Peste 80% dintre 
locuițne au bucătărie, dar numai aprox. 50% au și baie. Garajele sunt prezente în 
proporție de 25%, iar anexele gospodărești – aproape 40%. Tiparul de locui este mixt, 
rural și urban. 

Miron Neagu II este, de asemenea, o zona mai eterogenă, în care modelele de locuire 
periurbană sau rurală coexistă. Astfel, aici se întâlnesc locuințe cu 1, 2, 3 sau 4 camere; 
peste 90% dintre ele au bucătărie și aproape 80% au 1, 2 sau chiar câte 3 băi (în vreme 
ce 20% din locuințe nu sunt deloc prevăzute cu baie). Aproximativ o treime dintre 
gospodării au garaj construit, iar aproape jumătate – anexe gospodărești. 

Aleea Raiului pare a fi zona cea mai defavorizată din punctul de vedere al structurii 
locuinței: un sfert din gospodăriile anchetate au numai o cameră, un alt sfert - 2 camere 
și jumătate au 3 camere. Nu toate gospodăriile au bucătărie, aproximativ un sfert fiind 
lipsite de acest spațiu. Numai un sfert dintre ele au baie. Nicio gospodărie inclusă în 
eșantionul din această zonă nu are garaj sau anexe construite. 

Pe totalul eșantionului se remarcă un amestec de zone și modele de locuire urbană sau 
periurbană standardizată (A) și rurală (parțial B, C și D). 
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Q11 Utilități disponibile acum în locuință 

 
Alimentare cu apă din rețeaua publică .....1.a  Canalizare publică .....2.a  
Alimentare cu apă din sursă proprie .....1.b  Canalizare proprie (fosă)....2.b 
Instalație electrică din rețeaua publică .....3.a  Sobe .....4.a 
Instalație electrică din sursă proprie (alternativă).....3.b  Centrală termică.....4.b 
Fig. 18. Distribuția populației după utilitățile disponibile în locuință (pe mini-eșantioane)   

În urma interpretării datelor, au rezultat, pentru zona Miron Neagu I (A), procente de 
100% în ceea ce privește conectarea locuințelor la rețelele publice de apă, canalizare și 
electricitate, precum și dotarea tuturor acestor gospodării cu centrale termice. Acest 
caracter al mini-eșantionului A este consecvent cu tiparul standardizat de locuire 
periurbană. 

O mai mare diversitate găsim în celelalte trei zone. În Miron Neagu II, alimentarea cu apă 
din rețeaua publică este prezentă la 23% dintre gospodării, restul de 77% alimentându-
se din surse proprii. Canalizarea înseamnă, pentru marea majoritate a acestor locuințe 
(62%) fosă septică, numai 8% dintre ele fiind conectate (pe cheltuiala proprietarilor) la 
canalizarea publică. 30% dintre gospodăriile de aici nu au acest tip de utilitate. 
Majoritatea sunt conectate la rețeaua de electricitate, dar există și un procent de 15% 
dintre gospodării care nu sunt încă prevăzute cu electricitate. O treime din locuințe sunt 
încălzite cu sobe și aproape două treimi cu centrale termice cu lemne. 

Toate gospodăriile din Aleea Raiului se alimentează cu apă din surse proprii, nefiind 
racordate la rețeaua publică. Din declarațiile respondenților, reiese că în acest perimetru 
nu există nici canalizare, nici electricitate, sursele de energie electrică fiind, pentru 
jumătate din gospodării, cele alternative (panouri fotovoltaice). Încălzirea locuințelor se 
face numai cu sobe, în 75% din cazuri.  

Nici Valea Dracului nu are racordare la rețeaua municipală de apă potabilă, 88% dintre 
gospodării rezolvând această problemă prin surse proprii (puțuri). Nici canalizarea nu 
este prezentă, jumătate din locuințe având fose septice amenajate. În schimb, toate 
locuințele sunt racordate la rețeaua de electricitate. În ceea ce privește încălzirea, 
jumătate dintre gospodării apelează la sobe, jumătate la centrale termice (pe lemne). 

Și acest indicator confirmă mixajul tipului urban de locuire cu cel rural. Locuințele 
care au toate utilitățile la dispoziție coexistă cu gospodării fără nicio utilitate (unele aflate 
încă în construcție). Tipurile tradiționale de amenajări și utilități (puț, veceu de curte, 
sobe) se învecinează cu tipurile cele mai moderne (panouri solare, fose cu decantoare, 
centrale termice). 
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3.  PERCEPȚII ȘI MOTIVAȚII PRIVIND LOCUIREA 

3.1. Motivația locuirii 

Q1 De cât timp locuiți în această zonă? 

 
mai puțin de 2 ani .....1  2-5 ani .....2 5-10 ani .....3   
10-30 de ani .....4    peste 30 de ani .....5 
Fig. 19. Distribuția populației după vechimea locuirii (pe mini-eșantioane) 

În zona Miron Neagu I și II (A și B), 40%, respectiv 23% dintre respondenți sunt de 
curând mutați, având mai puțin de 2 ani vechime de locuire în zonă, ceea ce trădează un 
aflux recent de populație într-o zonă a carei dinamică este, ca atare, una crescută și a 
cărei atractivitate este, de asemenea, în afirmare. Alți 23% s-au stabilit în Miron Neagu II 
de mai puțin de 5 ani și aproximativ 40% din populația ambelor mini-eșantioane are o 
vechime în locuire de 5-10 ani. Raportat la ciclul locuirii, aceste perioade sunt destul de 
scurte și denotă recența locuirii zonei. Numai 20%, respectiv 15% din respondenți sunt 
stabiliți de perioade ceva mai lungi, între 10-30 de ani. 

În celelalte două zone de referință, Aleea Raiului și Valea Dracului, situațiile sunt 
aproape congruente: nu există mutări recente în aceste zone (locuiri mai noi de 5 ani). 
Populația de aici este stabilită, în proporție de 75%, de o generație (între 10-30 de ani) 
și, în proporție de câte 25% de 5-10 ani. 

Nici unul dintre respondenți nu are o durată de locuire mai mare de 30 de ani. Acest 
rezultat conduce la concluzia unei zone recent intrate în spațiul de locuire, al cărei 
potențial de atracție a cunoscut un declin în zonele Aleea Raiului și Valea Dracului, 
însă a crescut în Miron Neagu.  

  



 

 

16 

Q2 Unde ați locuit înainte de a vă stabili în această zonă? 

 
în altă zonă din Sighișoara .....1 într-o altă localitate urbană .....2 
într-o altă localitate rurală .....3 altă variantă .....4 
Fig. 20. Distribuția populației după proveniență (pe mini-eșantioane) 

Fără excepții, întreaga populație anchetată provine din alte zone din Sighișoara. Acest 
lucru este semnificativ pentru caracterul urban și pentru omogenitatea stilului de locuire 
al acestei populații. 

 
Q3 Locuiți în această zonă 

 
permanent/locuință în proprietate  ...1 provizoriu, cu chirie  ...2 altă modalitate  ...3 
Fig. 21. Distribuția populației în funcție de tipul deținerii locuinței (în proprietate/chirie) 

Fără excepții și în cazul acestei întrebări, întreaga populație anchetată deține locuințe în 
proprietate. Deși locuirea este recentă, comparativ cu alte zone ale orașului, relația de 
proprietate este în măsură să garanteze, pe de o parte, caracterul definitiv al intenției de 
locuire, pe de altă parte, stabilitatea locuirii. 
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Q4 Gospodăria este locuită  

 
permanent   .....1 în vacanțe/weekend   .....2 altă variantă   .....3 
Fig. 22. Distribuția populației după permanența locuirii 

Toate locuințele din zona Miron Neagu I și mai mult de trei sferturi din cele din Miron 
Neagu II sunt locuințe permanente, cu toate trăsăturile pe care acest mod de locuire le 
presupune: funcționalitate și confort, întreținerea permanentă a locuinței, consum mare, 
continuu al utilităților, deplasare zilnică în și dinspre locuință spre destinațiile cotidiene 
etc. Numai 23% din mini-eșantionul din Miron Neagu II locuiește în aceste gospodării 
numai în vacanțe și la sfârșit de săptămână. 

În zonele Aleea Raiului și Valea Dracului, situația este inversă: 25%, respectiv 38% 
dintre respondenți locuiesc permanent aici, în vreme ce 75%, respectiv 63% vin numai în 
timpul liber. Caracterul locuirii de vacanță presupune un mediu plăcut, ambianță 
liniștită, un consum mai mic de utilități, deplasări mai rare. 

 

Q5 Din ce motiv v-ați stabilit aici? 

 
Aici am crescut/locuință familială moștenită .....1    Prețul locuințelor este mai mic decât în alte zone .....2 
Am preferat această zonă pentru avantajele ei .....3  Lucrez în apropiere .....4 
Sunt mai aproape de rude/prieteni .....5  Alte motive .....6 
Fig. 23. Distribuția populației după motivația locuirii (pe mini-eșantioane) 
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Majoritatea respondenților din fiecare mini-eșantion au răspuns la această întrebare cu o 
altă variantă, diferite de cele precodificate în chestionar, anume, primirea de teren 
disponibil pentru construcții de locuințe din partea primăriei. Pe locul doi se 
plasează motivația avantajelor zonei pentru locuire, iar pe locul trei (variantă întâlnită 
în mini-eșantioanele din Aleea Raiului și Valea Dracului), prețului mai mic al 
locuințelor. 

Numai 15% din populația respondentă din Miron Neagu II declară, ca motivația de 
locuire, primirea locuinței ca moștenire. 

Aceste răspunsuri semnifică două tipuri de motivații de locuire principale: 

- Una care pleacă de la  motive care nu țin de alegerea proprietarilor, ci de anumite 
oportunități sau „daturi” ale vieții (locuință moștenită, teren primit de la primărie); 

- Una care ține de alegerea deliberată a proprietarilor (preferința zonei pentru 
avantajele ei față de alte zone). 

 

 
3.2 Percepția calității locuirii 

3.2.a Percepția calității locuirii comparativ cu alte zone ale orașului Sighișoara 

 

Q6 Cum apreciați această zonă în comparație cu celelalte cartiere/zone din Sighișoara? 

 
Este o zonă mai bună decât majoritatea celorlalte cartiere .....1 
Este o zonă mai rea decât majoritatea celorlalte cartiere .....2 
Este la fel ca majoritatea celorlalte cartiere .....3 
Fig. 24. Distribuția populației după percepția asupra zonei (pe mini-eșantioane) 

Este o întrebare importantă pentru definirea percepției zonei comparativ cu restul zonelor 
de locuire ale orașului. Rezultatele denotă percepții diferite, în funcție de mini-eșantionul 
ce cercetare. Cei mai nemulțumiți de zona în care (50%) stau sunt locuitorii din Aleea 
Raiului (C), în vreme ce cea mai mică proporție de nemulțumiți este în Valea Dracului (D 
– 13%). Cei mai mulțumiți de avantajele aceste zone sunt cei din Valea Dracului (75%), 
urmați de cei din Miron Neagu I (60%). Locuitorii din Miron Neagu II au cele mai multe 
percepții neutre (număr egal de mulțumiți și nemulțumiți, și o proporție de aproape 40 de 
răspunsuri neutre). 
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Concluzia este că zona este percepută având atât avantaje, cât și dezavantaje față de 
alte zone; caracterul și identitatea ei în ansamblul urban al orașului nu este încă bine 
precizat, parțial și datorită eterogenității locuințelor sale. 

 
Q8 Care sunt principalele (3) avantaje ale acestei zone comparativ cu alte cartiere din 
Sighisoara?  

 
Este o zonă bună pentru locuit  ...1 Este o zonă frumoasă  ...2 Este o zonă liniștită  ...3 
Este un cartier ieftin ...4                 Vecinătate de încredere ...5  Alte avantaj ...6 
Fig. 25. Distribuția populației după avantajele percepute ale locuirii (pe mini-eșantioane) 

Avantajele care țin de liniște și frumusețea peisajului sunt cele mai des invocate: 80% 
din locuitorii din Miron Neagu I, 92% din cei din Miron Neagu II și toți locuitorii din Aleea 
Raiului și Valea Dracului își consideră zona de locuire drept una „frumoasă”. Toți 
respondenții din eșantionul cercetării o consideră, de asemenea, „liniștită”. 

Faptul că zona prezintă avantaje pentru locuire este apreciat cel mai bine de 
respondenții din Miron Neagu II (60%) și Miron Neagu I (40%); mai puțin de un sfert din 
respondenții celorlalte mini-eșantioane au aceeași opinie. 

Vecinătatea de încredere este menționată ca avatanj de populațiile din Miron Neagu I 
(60%) și Valea Dracului (63%); mult mai puțin este apreciat acest lucru drept un avantaj 
de eșantioanele din Miron Neagu II (23%) și Aleea Raiului (25%). 

Deși prețul mic al locuinței figura printre motivele mutării în zonă, „este un cartier ieftin” 
este un avantaj perceput numai de aproape un sfert din respondenții din Miron Neagu II, 
Aleea Raiului, Valea Dracului. 

Alte avantaje ale locuirii aici, comparativ cu alte zone, au fost menționate spontan: „aer 
curat”, „soare”, „viață sănătoasă” – aspecte care pot fi încadrate tot la avantajele naturale 
ale zonei, la fel ca frumusețea și liniștea. 

Zona este una percepută cu certe calități naturale; în ceea ce privește avatajele socio-
economice, ele sunt mult mai puțin apreciate. 
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Q9 Care sunt principalele dezavantaje? 

 
Este o zonă nepotrivită pentru locuit  ...1 Este departe de centrul orașului ...2 
Este o zonă urâtă ...3                                 Este o zonă scumpă ...4 
Alte dezavantaje  ...5 
Fig. 26. Distribuția populației după dezavantajele percepute ale locuirii (pe mini-eșantioane) 

Distanța mare de centrul orașului este singurul dezavantaj precodificat recunoscut de o 
parte destul de redusă din populația respndentă: 20% din eșantionul Miron Neagu I, 8% 
din Miron Neagu II, 25% din Aleea Raiului și 50% din Valea Dracului. 

În rest, niciunul dintre dezavantajele propuse nu a fost recunoscut. În schimb, au fost 
identificate și propuse spontan altele: lipsa infrastructurii (o treime din eșantionul total), 
lipsa utilităților (aproape două treimi dintre respondenți), iluminatul public deficitar sau 
prezența prafului. O proporție din populație (aproximativ 15%) a ținut să înregistreze 
varianta „nu e cazul”, adică nu există dezavantaje, ceea ce denotă potențialul unui 
atașament de durată pentru zona de locuire. 

 
3.2.b Percepția calității locuirii prin aprecierea absolută a principalelor sectoare 

Q7.1 Cum apreciați următoarele aspecte ale cartierului în care locuiți: vecinătatea 
(relațiile cu vecinii)? 

 
foarte bine   ...1 bine   ...2          așa și așa   ...3 rău   ...4       foarte rău   ...5 
Fig. 27. Distribuția populației după percepția vecinătății (pe mini-eșantioane) 
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Parctic toți respondenții (cu o foarte ușoară excepție în eșantionul din Miron Neagu II) 
sunt foarte mulțumiți și mulțumiți de vecinătate. Această percepție devine un avantaj 
important al zonei, mai ales în mediul urban, unde, de obicei, vecinătatea este, datorită 
eterogenității și densității mari a populației, problematică. 

 
Q7.2 Cum apreciați următoarele aspecte ale cartierului în care locuiți: nivelul de 
siguranță? 

 
foarte bine   ...1 bine   ...2  așa și așa   ...3  rău   ...4     foarte rău   ...5 
Fig. 28. Distribuția populației după percepția siguranței locuirii (pe mini-eșantioane) 

Nivelul de siguranță este foarte bine și bine apreciat de aproximativ 80% din totalul 
eșantionului. O atitudine mai rezervată o au, din nou, locuitorii din Miron Neagu II, care 
au și o foarte ușoară proporție de respondenți nemulțumiți (8%).  

Siguranța este un aspect important în cazul zonelor de locuire în gospodării unifamiliale; 
ea depinde atât de nivelul de încredere în vecinătate, cât și de vulnerabilitatea zonei față 
de intruziuni exterioare. 

 
Q7.3 Cum apreciați următoarele aspecte ale cartierului în care locuiți: starea străzilor? 

 
foarte bine   ...1 bine   ...2          așa și așa   ...3 rău   ...4       foarte rău   ...5 
Fig. 29. Distribuția populației după percepția stării străzilor (pe mini-eșantioane) 
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Starea străzilor, atât a părții carosabile, cât și a trotuarelor, este, conform răspunsurilor 
înregistrate, una dintre cele mai spinoase probleme ale celor patru zone, cu un accent 
mai mare pus de populația din Aleea Raiului, unde întregul eșantion s-a declarat foarte 
nemulțumit de acest aspect, dar și de cea din  Miron Neagu I (toți respondenții sunt fie 
nemulțumiți, fie foarte nemulțumiți). Proporții mari de nemulțumiți s-au înregistrat și în 
Miron Neagu II (77% de respondenți nemulțumiți sau foarte nemulțumiți și numai 23% 
neutri). Doar în eșantionul din Valea Dracului există și percepții pozitive (38%). 

Numărul extrem de mic al opiniilor pozitive față de această problemă este un indicator 
pentru definirea ei ca una în mod deosebit gravă pentru locuitorii zonei. 

 
Q7.4 Cum apreciați următoarele aspecte ale cartierului în care locuiți: igiena publică? 

 
foarte bine   ...1 bine   ...2         așa și așa   ...3 rău   ...4      foarte rău   ...5 
Fig. 30. Distribuția populației după percepția igienei publice (pe mini-eșantioane) 

Igiena publică este cel mai bine percepută cu proporții mari de nemulțumire în Aleea 
Raiului (toți respondenții au fost nemulțumiți sau foarte nemulțumiți) și în Valea Dracului 
(75% respondenți cu percepții negative). Miron Neagu II a avut un procent de 62% de 
opinii negative. Cea mai mică proporție de nemulțumiți a fost constatată în Miron Neagu I 
(40%).  

În subeșantioanele Miron Neagu I, II și Valea Dracului au fost înregistrate proporții de 20-
25% de opinii favorabile. 

În concluzie, cu o excepție relativă în zona Miron Neagu I, igiena publică este 
considerată o problemă de rezolvat în majoritatea eșantionului. 
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Q7.5 Cum apreciați următoarele aspecte ale cartierului în care locuiți: utilități (apă, 
canalizare, colectarea gunoiului…)? 

 
foarte bine   ...1 bine   ...2        așa și așa   ...3            rău   ...4       foarte rău   ...5 
Fig. 31. Distribuția populației după percepția asupra stării utilităților (pe mini-eșantioane) 

Opiniile înregistrate cu referire la utilități sunt foarte polarizate între mini-eșantionul 
Miron Neagu I, unde 100% dintre respondenți au răspuns cu percepții pozitive („bine” și 
„foarte bine”) și celelalte trei subzone, unde, în proporție de 100% (Valea Iadului și Aleea 
Raiului), respectiv 93% (Miron Neagu II), subiecții anchetei au declarat opinii puternic 
negative („foarte rău”). 

Dintre toate aspectele propuse, acesta a avut – în cele trei zone – cea mai rea percepție, 
constituind, la rândul lui, o problemă prioritară pentru creșterea calității locuirii în zona de 
referință. 
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4.  PERCEPȚII PRIVIND LOCUINȚA 

Q10 Cum apreciați calitatea locuinței dvs.? 

 
foarte bună   ...1        bună   ...2        așa și așa   ...3        rea   ...4        foarte rea   ...5 
Fig. 32. Distribuția populației după percepția asupra calității locuinței (pe mini-eșantioane) 

Calitatea locuinței este apreciată foarte bine de majoritatea populației investigate. Astfel, 
toți respondenții din Miron Neagu I și din Aleea Raiului sunt foarte mulțumiți și mulțumiți 
cu locuințele proprii (cu un ușor accent mai puternic de mulțumire în Miron Neagu I). 
88%, o proporție de asemenea foarte mare, sunt locuitorii cu o bună apreciere a propriei 
locuințe din Valea Dracului. Cea mai mică proporție de respondenți mulțumiți (dar și 
aceasta reprezentând o majoritate incontestabilă, de 70%) a fost înregistrată în Miron 
Neagu II. 

Nivelul mare de satisfacție față de locuință este consistent cu confortul locuirii și poate 
indica un argument în favoarea creșterii valorii subiective atribuite zonei ca întreg și a 
stabilității de locuire (lipsa intenției de renovare sau de mutare). 

 
Q11 Intenționați să vă schimbați locuința? 

 
Da, în același cartier   ...1        Da, în alt cartier   ...2        Da, în alt oraș   ...3        Nu   ...4 
Fig. 33. Distribuția populației după intenția de schimbare a locuinței (pe mini-eșantioane) 
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20% din respondenții din Miron Neagu I și 8% dintre cei din Miron Neagu II sunt dispuși 
să schimbe locuința cu una dintr-un alt cartier al Sighișoarei. Un sfert din locuitorii din 
Aleea Raiului incluși în anchetă au intenția de mutare în alt oraș. Niciunul dintre subiecții 
din Valea Dracului, 92% dintre cei din Miron Neagu II, 80% din Miron Neagu I și 75% din 
Aleea Raiului au declarat că nu au intenția de a-și schimba locuința.  

Această întrebare verifică și confirmă atașamentul locuitorilor de locuințele proprii și 
atestă o disponibilitate redusă de schimbare rezidențială în sensul părăsirii zonei. Pe 
totalul eșantionului, deși disponibilitatea de mutare este mică, ea nu este totuși nulă, 
ceea ce este normal pentru o populație relativ recent stabilită în zonă și relativ 
nemulțumită de o parte din disponibilitățile acesteia.  

 
Q12 Ce amenajări ați făcut până acum la locuința dvs.? 

 
schimbări în dotările privind confortul locuirii  (alimentare cu apă, canalizare, instalație electrică, căldură 
etc.) .....1 
schimbări privind amenajarea locuinței (recompartimentări, finisaje) .....2 
alte schimbări .....3 
Fig. 34. Distribuția populației după schimbările făcute în locuință (pe mini-eșantioane) 

Locuințele reprezentate în anchetă sunt unele în care au fost deja realizate multe 
amenajări, cele mai multe privind creșterea nivelului de confort (dotări cu apă potabilă, 
racordare la canalizare, instalare centrale termice sau panouri solare): 80% din locuințele 
investigate în Miron Neagu I, 92% din cele din Miron Neagu II și toate cele din Aleea 
Raiului și Valea Dracului au realizat asemenea amenajări. 

Mult mai puține au fost cazurile de finisaje și recompartimentări sau de amenajare a 
grădinii ori de construire a unor anexe gospodărești. 
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Q13 Ce amenajări intenționați să faceți în locuință în viitorul apropiat (următorii 2 ani)?  

 
schimbări în dotările privind confortul locuirii  (alimentare cu apă, canalizare, instalație electrică, căldură 
etc.) .....1 
schimbări privind amenajarea locuinței (recompartimentări, finisaje) .....2 
alte schimbări .....3 
Fig. 35. Distribuția populației după schimbările planificate în locuință în viitorii 2 ani (pe mini-eșantioane) 

Schimbările în interiorul locuinței vizate de acum înainte de respondenți urmăresc cu 
prioritate confortul locurii, mai ales în sectoarele Aleea Raiului (toți respondenții 
intervievați declară asemenea proiecte) și Valea Dracului (63% dintre subiecți).  „Nicio 
schimbare” este varianta cea mai reclamată de aproximativ jumătate de mini-eșantionul 
din Miron Neagu și de aproximativ un sfert din Valea Dracului. Alte schimbări planificate 
sunt construirea sau repararea gardului, întreținerea grădinii. 

În general, eșantionul pare a reprezenta o populație implicată în acțiuni de reamenajare 
a locuinței, mai ales subgrupul din Aleea Raiului. Cel mai puțin implicați în asemenea 
acțiuni sunt cei care beneficiază totodată de cel mai mare confort al locuirii, din Miron 
Neagu I. 

 
Q14 Dacă ați putea, ce ați schimba la zona în care locuiți? 

 
infrastructură (drumuri, șanțuri etc.) .....1  utilități (apă, canal etc.) .....2 
servicii publice (iluminat, salubrizare) .....3  altele .....4 
Fig. 36. Distribuția populației după așteptările față de zonă (pe mini-eșantioane) 
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Răspunsurile la această întrebare nu au fost precodificate, ci au fost formulate de către 
respondenți. De aceea, calitatea acestora este mai mare decât în cazul întrebărilor 
închise. 

Cea mai așteptată schimbare în zona de referință este cea privind infrastructura: 
modernizarea și amenajarea șanțurilor și rigolelor, a parcărilor, asfaltarea au fost 
propunerile principale formulate de către respondenți. Această așteptare a fost 
înregistrată la toți subiecții din Miron Neagu I și II și Aleea Raiului și la 75% dintre cei din 
Valea Dracului. 

Serviciile publice, de genul iluminatului și salubrității (a fost menționată colectarea 
resturilor vegetale, captarea apelor pluviale și deszăpezirea drumurilor de acces) sunt a 
doua schimbare dorită de populația anchetei: 100% de cei din Aleea Raiului, 85% Miron 
Neagu II, 60% Miron Neagu I (acolo unde calitatea foarte bună a locuințelor este de 
așteptat să fie susținută de o bună calitate a spațiului public) și 50% de cei din Valea 
Dracului. 

Utilitățile (apă, canalizare etc.) sunt o schimbare dorită de aproape 90% dintre locuitorii 
din Miron Neagu II și Valea Dracului și de 75% din Aleea Raiului. 

Alte schimbări propuse pentru creșterea calității de locuire a zonei sunt, mai ales în 
Valea Dracului și Aleea Raiului, defrișarea zonelor împădurite din proximitate, creșterea 
calității transportului în comun și intrarea în intravilan a unor suprafețe adiacente. 

 

5. CONCLUZII 

 
Trăsăturile populației investigate. Conform datelor culese prin prezenta anchetă, 
populația municipiului nu este una omogenă nici în ceea ce privește condițiile obiective 
de locuire și nici percepțiile asupra condițiilor de locuire (localității) și motivațiile locuirii.  

Trăsăturile semnificative sunt: este o populație predominant adultă și activă (mai puțin 
zona Valea Dracului, unde există o majoritate vârstnică inactivă), cu educație medie și 
superioară, cu venituri medii (2001-4000RON pe gospodărie). 

Trăsăturile locuirii sunt: 

Locuințele sunt proprietăți unifamiliale cu suprafețe între 500 m2 (Miron Neagu I) și 1300-
1400 m2 (Aleea Raiului). Mărimea suprafețelor construite variază invers proporțional cu 
dimensiunea terenului locuit, de la locuințe foarte mari (175 m2 în Miron Neagu I, cu câte 
3, 4, 5 camere, 2 băi, bucătărie) la unele foarte mici (60 m2, o cameră, fără baie și 
bucătărie, întâlnite în Aleea Raiului). Confortul locuințelor este consistent cu dimensiunea 
casei, fiind mare în zona Miron Neagu I (conectare la rețelele publice de apă, canalizare 
și electricitate, dotarea tuturor acestor gospodării cu centrale termice) și foarte redus în 
Aleea Raiului. 

Locuințele sunt destinate fie locuirii permanente (Miron Neagu), fie locuirii de vacanță 
(Aleea Raiului, Valea Dracului). Trăsăturile pe care le presupune locuirea permanentă 
sunt: funcționalitate și confort, întreținerea permanentă a locuinței, consum mare, 
continuu al utilităților, deplasare zilnică în și dinspre locuință spre destinațiile cotidiene 
etc. Trăsăturile locuirii de vacanță sunt un mediu plăcut, ambianță liniștită, un consum 
mai mic de utilități, deplasări mai rare. 
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Duratele de locuire nu depășesc 30 de ani. Acest rezultat conduce la concluzia unei 
zone recent intrate în spațiul de locuire, al cărei potențial de atracție a cunoscut un declin 
în zonele Aleea Raiului și Valea Dracului, însă a crescut în Miron Neagu. Toată populația 
anchetată provine din Sighișoara, ceea ce este semnificativ pentru caracterul urban și 
pentru omogenitatea stilului de locuire al acestei populații. 

Pe totalul eșantionului se remarcă un amestec de zone și modele de locuire urbană sau 
periurbană standardizată (Miron Neagu I) și rurală (parțial Miron Neagu II, Valea 
Dracului, Aleea Raiului). Tipurile tradiționale de amenajări și utilități (puț, veceu de curte, 
sobe) se învecinează cu tipurile cele mai moderne (panouri solare, fose cu decantoare, 
centrale termice). 

Percepția asupra locuirii a fost urmărită prin două metode: 

a) comparativ cu alte localități (este mai bună sau mai rea decât alte localități, are 
anumite avantaje sau dezavantaje, conform percepției locuitorilor), 

b) prin aprecierea absolută a principalelor sectoare care structurează locuirea 
(vecinătate, infrastructură, servicii etc.) 

Zona este percepută având atât avantaje, cât și dezavantaje față de alte zone; caracterul 
și identitatea ei în ansamblul urban al orașului nu este încă bine precizat, parțial și 
datorită eterogenității locuitorilor și locuințelor sale. Principalele avantaje al localității sunt 
percepute de către localnicii intervievați a fi cele naturale; în ceea ce privește avatajele 
socio-economice, ele sunt mult mai puțin apreciate. Sunt bine percepute vecinătatea și 
nivelul de siguranță a locuirii. 

Principalele dezavantaje percepute sunt distanța mare de centrul orașului, lipsa 
infrastructurii și a utilităților. Sunt prost percepute starea străzilor, salubritatea, starea 
utilităților (cu excepția respondenților din Miron Neagu I). 

Percepția asupra locuinței. Gradul mare de satisfacție față de propria locuință, lipsa 
intenției de mutare este un argument pentru potențialul de atașament și stabilitate în 
zona de referință. Populația este implicată în acțiuni de creștere a nivelului de confort al 
locuinței, mai puțin cei care beneficiază deja de cel mai mare confort al locuirii, din Miron 
Neagu I. 

Așteptările cu privire la amenajarea zonei de către municipalitate vizează îmbunătățirea 
infrastructurii (modernizarea și amenajarea șanțurilor și rigolelor, a parcărilor, asfaltarea), 
serviciilor publice, de genul iluminatului și salubrității (a fost menționată colectarea 
resturilor vegetale, captarea apelor pluviale și deszăpezirea drumurilor de acces) și 
accesului la utilitățile urbane (apă, canalizare etc.). 

 


