ANCHETA REALIZARE STRATEGIE DEZVOLTARE

Nr.
Crt.
1.

întrebare

Răspuns

Descrieţi următoarele elemente de infrastructură din comuna dumneavoastră

a. Asfaltate, în bună
stare

b.Asfaltate, însă
deterioriate

c. Neasfaltate

a. Asfaltate, în bună
stare

b.Asfaltate, însă
deterioriate

c. Neasfaltate

şi

a.Există şi sunt
întreţinute

b.Există, dar trebuie
modernizate

c.Nu există

de

a.Există şi sunt
intretinute

b.Există dar trebuie
modernizate

c.Nu există

Alimentarea cu
apă

a.Beneficiază toţi
locuitorii comunei de
reţea de alimentare
cu apă

b.Beneficiază doar o
parte din locuitorii
comunei de reţea de
alimentare cu apă

c.Nu există reţea de
alimentare cu apă

Canalizare şi
statie
de
5
epurare
şi
tratare a apelor
reziduale

a.Beneficiază toţi
locuitorii comunei de
reţea de canalizare

b.Beneficiază doar o
parte din locuitorii
comunei de reţea de
canalizare

c. Nu există reţea de
canalizare şi staţie de
epurare

Iluminat public

a.Este asigurat
corespunzător pe
toate străzile

b.Este asigurat doar
pe străzile principale

c.Nu există iluminat
public

Salubritate
publică
şi
managementul
deşeurilor

a.Deşeurile sunt
colectate selectiv

b.Deşeurile sunt
colectate neselectiv,
dar cu regularitate

c.Deşeurile nu sunt
colectate

a.Există suficiente
mijloace de transport
pentru deplasarea
către alte localităţi

b.Există un număr
limitat de mijloace de
transport

c.Nu există transport
public de persoane

Străzi
principale
Străzi
secundare
Parcuri
spaţii verzi
Locuri
agrement

Transport
public
persoane

de

Unităţi
de
învăţământ

Unităţi
sanitare

2.

a.Sunt suficiente şi
dotate corespunzător

b.Sunt suficiente, dar
nu sunt dotate
corespunzător

c. Sunt insuficiente
pentru numărul
solicitărilor

a. Sunt suficiente şi
dotate corespunzător

b.Sunt suficiente, dar
nu sunt dotate
corespunzător

c. Sunt insuficiente
pentru
numărul
solicitărilor

Ce măsuri consideraţi că ar trebui luate pentru menţinerea calităţii mediului
natural?

a.Măsuri pentru prevenirea
fenomenului de
b.Măsuri pentru diminuarea
c.Măsuri pentru reducerea
pagubelor materiale în caz
inundabil itate
fenomenului de eroziune a
solurilor
de cutremur
(ex: reali zarea de rigole de
scurgere)
3.
Care consideraţi că este domeniul al căror proiecte trebuie realizate imediat ?
e.Serviciile
sociale
a.Cultura
b.Turismul
c.Educaţia
d. Sănătatea
şi forţa de
muncă
4.
Enumeraţi cel puţin 3 idei de proiecte care doriţi să se realizeze imediat
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

Numerotaţi cu cifre de la 1 la 10 ordinea în care aţi dori să se realizeze
următoarele proiecte, în funcţie de importanţa lor pentru dumneavoastră

Amenajarea şi dotarea căminului cultural pentru diverse evenimente culturale
Construirea unei pieţe agroalimentare
Construirea unui depozit cu camere frigorifice pentru produsele viticole, legumicole şi fructe
Realizarea Bazei sportive multifuncţionale - Stadion
Amenajarea unui parc, realizarea unor puncte de distracţie pentru tineret
Modernizarea drumurilor locale, inclusiv a drumurilor de acces la exploatabile agricole
înfiinţare reţea de alimentare cu gaze
Extindere reţea de canalizare
Program de calificare/recalificare a forţei de muncă din comună
6.

Ce servicii de utilităţi publice consideraţi că trebuie să vă asigure autoritatea
locală în următorii 10 ani?

b.Un
serviciu
de
salubritate
care să
colecteze
deşeurile
selectiv

a.Canalizare
la care să fie
racordate
toate
gospodăriile
7.
Calitatea
aerului
Calitatea
apei
potabile
Calitatea
solului
8.

c. Toate
străzile să
beneficieze
de iluminat
public şi pe
timp de
noapte

d.Apă
curentă în
toate
gospodăriile

e.Aducţiune
de
gaze

Descrieţi calitatea următorilor factori de mediu

Foarte bună

Bună

Scăzută

Foarte
scăzută

Medie

Foarte bună

Bună

Scăzută

Foarte
scăzută

Medie

Foarte bună

Bună

Scăzută

Foarte
scăzută

Medie

Aţi considera necesară implementarea unui sistem de colectare selectivă a
deşeurilor?

a. Da
9.

b. Nu

Aţi fi de acord să vă implicaţi în activităţi de voluntariat în domeniul protejării
mediului înconjurător organizate de către primărie? Ex. Colectarea selectivă
a gunoiului menajer

a. Da
10.

b. Nu

Care dintre următoarele categorii consideraţi că ar trebui valorificate pentru
dezvoltarea comunei?

a. Creşterea
animalelor
11.

b.Producţiile
agricole

d. Altele

b. Nu

Ce oportunităţi consideraţi că ar trebui să vă ofere comunitatea privind
evoluţia dvs. profesională?

a.Promovarea unor
programe de
formare şi
reconversie
profesională
adaptate la cerinţele
pieţei muncii
13.

c. Obiectivele
turistice

Comuna dumneavoastră vă oferă oportunităţile pe care vi le doriţi din punct
de vedere profesional?

a. Da
12.

f. Toate

b. Sprijinirea
agenţilor
economici în
vederea
creşterii numărului
locurilor de muncă

c.Conceperea unor
programe pentru
creşterea nivelului de
pregătire
profesională a forţei
de muncă existente

d. Altele

Sunteţi informaţi de către membrii administraţiei publice cu privire la
iniţiative, proiecte de investiţii ale comunei ?

b.Uneori

a. întotdeauna
14.

c. Niciodată

Cum caracterizaţi comunicarea cu funcţionarii administraţiei locale?
9

a.Foarte bună

b. Bună

15.

9

c. Satisfăcătoare

Referitor la solicitările dvs. aţi primit informaţii:

a.Foarte multe

b. Suficiente

16.
a. Foarte repede
17.
a.Unită,
responsabilă,
participă activ la
viaţa publică
18.

d.Nu am primit
informaţii

c.Puţine

Aţi primit răspunsuri la solicitări:

b. Repede

c. Foarte târziu
9

b.Există disensiuni
la nivel de
interrelaţionare între
membrii comunităţii

9

c.Nu există
disensiuni, însă este
caracterizataă prin
individualism

9

9

^

9

9

b. Nu

Consideraţi că administraţia locală ar trebui să sprijine mai mult acţiunile
Bisericii în vederea ajutorării persoanelor nevoiaşe?

b. Nu

21.

b.Suplimentarea numărului
personalului cu atribuţii în
ceea ce priveşte menţinerea
ordinii publice

c.Intensificarea acţiunilor de
conştientizare şi prevenţie

Cum apreciaţi calitatea sistemului educaţional din comună?

a. -oarte bună
22.

b. Bună

c. Satisfăcătoare

d. Nesatisfăcătoare

Cum apreciaţi calitatea serviciilor medicale din comună?

a. 7oarte bună

b. Bună

c. Satisfăcătoare

d. Nesatisfăcătoare

în ce acţiuni consideraţi că ar trebui să se implice Biserica pentru dezvoltarea
comunei?

b.în acţiuni de a-i
a.în ajutorarea
persoanelor
apropia pe membrii
nevoiaşe/cu
comunităţii în scopul
probleme de sănătate unei comunităţi unite

24.

c. Nu ştiu/ Nu răspund

Ce tipuri de măsuri consideraţi că ar conduce la îmbunătăţirea nivelului de
siguranţă al comunei

a.Implementarea unui sistem
de supraveghere video

23.

d.Nu ştiu/nu răspund

Vă simţiţi în siguranţă în comunitatea în care trăiti?

a. Da
20.

d.Nu mi s-a răspuns

Cum caracterizaţi comunitatea în care trăiti ?

a. Da
19.

d. Nesatisfăcătoare

c.în acţiuni de
sprijinire/
îndrumare a tinerilor
cu privire la
alegerile făcute din
punct de
vedere spiritual şi
profesional

d.Biserica nu ar
trebui să se
implice în astfel
de acţiuni

Credeţi că viziunea strategiei " creşterea calităţii vieţii, echilibrul social,
com petitivitate şi dezvoltare econom ică " este realizabilă?

a. Da

b. Nu

c. Nu ştiu/ Nu răspund

25.

Credeţi că priorităţile care prezintă interes pentru dumneavoastră reprezintă
şi priorităţile pentru autorităţile locale?

a. Da

b. Nu

c. Nu ştiu/ Nu răspund

Care organizaţii sau instituţii consideraţi că ar trebui să se implice în
realizarea strategiei? Vă rugăm să le enumeraţi

26.

Sex:

Vârstă:

Ocupaţie:

Nume:

Alte menţiuni:

