
                                             
  

 

 

Metodologie cercetării calitative pentru toate cele 7 grupuri de lucru tematice în cadrul A2 

 

În urma participării la discuțiile din întâlnirile grupurilor de lucru, a analizei datelor furnizate de Primăria 

Sectorului 1 a Municipiului București, a parcurgerii Rapoartelor desk-research realizate în cadrul A1, am 

trecut la elaborarea a doup tipuri de instrumente calitative: 1. ghid de discuție pentru focus grup. 2 ghid 

pentru interviuri semistructurat cu experți având experiență de cercetare relevantă pentru tematicile 

grupurilor de lucru. Ghidurile de discuții și cele pentru interviuri au ținut cont de sugestiile venite din partea 

grupurilor de lucrur tematice cu o ponderare diferențiată în funcție de specificul, aria tematică acoperită și 

amploarea subiectelor în ceea ce privește calitatea vieții locuitorilor Sectorului 1 și ținând cont de o serie de 

problematici specifice. Focus grupurile consituie un instrument necesar în captarea în profunzime a opiniile 

și nevoilor specifice ale grupurilor sau comunităților locale. În acest sens, sunt similare cu sondajele de 

evaluare a nevoilor. Dacă sondajele de opinie conțin în general întrebări scrise, închise, relativ înguste, care 

sunt notate cantitativ iar persoana intervievată răspunde adesea la notare codificată numeric, mai degrabă 

decât cu un enunț verbal, răspunsurile unui focus grup conțin, de obicei, exprimări narative deschise, ample 

și staturate de nuanțe și diversitate. Folosirea în paralel a ambelor metode este, condierată ca ideală de 

către cercetătorii din știinșele sociale specializați pe cercetări dedicate elaborării strategiilor de dezvoltare 

locală. Cu titlu experimental vom utiliza pentru grupul de lucru  metoda “copacul problemei” care identifică, 

în succesiune, problemele-cheie, efectele produse de acestea, diagnostic, propuneri de soluții.  

Focus grupurile vor fi aplicate (în perioada 1 februarie – 15 martie) după contactarea grupurilor de inițiativă 

civică, care sunt entități hibride în care se regăsesc cetățeni activi și expeți locali, relevante la nivelul sub-

unităților teritoriale, cartierele. Focus grupurile vor fi aplicate celor 5 grupuri de inițiativă civică identificate 

la nivelul Sectorului 1: Grupul de Inițiativă Civică Bucureștii Noi, Grupul de Inițiativă Cișmigiu, Grupul de 

Inițiativă Kiseleff, Grupul de Inițiativă Civică, Grupul de Inițiativă Civică Giulești Sârbi – Chitila Triaj, Asociația 

Cartier Aviației.   

La solicitarea grupurilor de lucru vor fi operate și un număr de focus-grupuri tematice, până în acest moment 

fiind proiectate două focus grupuri cu 1. cadre didactice și cu 2. părinți ai copiilor înscriși în unități de 

învățământ de pe raza Sectorului 1.   

Interviurile cu experți având experiență de cercetare relevantă pentru tematicile grupurilor de lucru vor 

opreaționaliza o parte din problematicile-cheie rezultate în urma primelor discuții ale grupurilor de lucru. La 

sugestia acesotra vom trece la completarea materialelor relevante pentru analiza secundară de date.    



                                             
  

 

Sugestii de direcții de discuții și evaluare pentru cercetarea calitativă operată la nivelul Sectorului 1 al 

Municipiului București: 

1. Locuire  

2. Spațiile publice pietonale (scuaruri, piațete, trotuare) 

3. Spațiile educaționale (Școli, grădinițe, licee, publice/private etc.) 

5. Spațiile de alimentație publică (restaurante, terase, baruri etc.) 

6. Spațiile culturale din Sectorul 1 (teatre, muzee, cinematografe etc.)   

7. Magazinele de proximitate 

8. Piețele agroalimentare     

9. Străzile principale și bulevardele 

10. Străzile secundare 

11. Pistele de biciclete/trotinete 

12. Transportul public 

13. Stațiile de transport în comun 

14. Locurile de parcare 

15. Spațiile de petrecere a timpului liber și socializare 

16. Calitatea aerului 

17. Serviciile sociale 

18. Iluminatul public 

19. Utilitățile publice 

20. Serviciile de salubritate 
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