
Chestionar adresat cetățenilor pentru 

identificarea nevoilor actuale în teritoriul ITI 

Microregiunea Țara Silvaniei  

1. În opinia dvs., care ar trebui să fie principala direcție de dezvoltare a Microregiunii 

Țara Silvaniei? 

a. Agricultură și industrie 

b. Turism 

c. Infrastructură 

d. Mediu/spații verzi 

e. Sănătate  

f. Educație  

g. Cultură  

 

2. Care sunt principalele 3 priorități de investiții pe care le identificați în Microregiunea 

Țara Silvaniei? 

a. Dezvoltarea de proiecte pentru sprijinirea mediului de afaceri și încurajarea investițiilor?  

 

b. Inplementarea unui program privind creșterea eficienței energetice a clădirilor?  

 

c. Implementarea unui program pentru reabilitarea  infrastructurii rutiere? 

 

d. Amenajarea mai multor spații verzi și locuri de joacă? 

 

e. Să se amenajeze parcări? 

 

f. Să se facă mai multe spații de agrement, divertisment și cultură?  

 

g. Construcția de noi unități de învățământ, creșe, terenuri și săli de sport?  

 

h. Sistem performant de colectare selectivă a deșeurilor? 

 

3. Care credeţi că sunt cele mai importante probleme cu care se confruntă orașele și 

satele din teritoriul Microregiunii Țara Silvaniei? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



4. Care considerați că sunt perspectivele de dezvoltare ale Microregiunii Țara Silvaniei? 

a. Proiectele de îmbunătăţire a serviciilor de învăţământ (reabilitarea şi modernizarea reţelei 

de unităţi de învăţământ existente; dezvoltarea învăţământului profesional şi vocaţional; 

dezvoltarea serviciilor de recalificare a forţei de muncă)  

 

b. Proiectele de infrastructură de transport (reabilitarea drumurilor; noi legături rutiere de 

drumuri care să decongestioneze traficul, construirea pistelor de biciclete)  

 

c. Proiectele de îmbunătăţire a economiei și mediului de afaceri (sprijinirea înfi inţării şi 

dezvoltării de noi firme; crearea de noi locuri de muncă; atragerea de investiţii străine prin 

crearea unei noi zone industriale; sprijinirea dezvoltării afacerilor întreprinzătorilor locali)  

 

d. Proiectele de îmbunătăţire a serviciilor publice (extinderea şi modernizarea reţelei de apă-

canal; extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale; extinderea si modernizarea sistemului 

de iluminat public cu tehnologie led și telegestiune, înființarea de stații de încărcare pentru 

mașini electrice) 

 

5. Care sunt problemele pentru care v-ați adresat până în prezent autorităților publice 

locale ale UAT-urilor din teritoriul Microregiunii Țara Silvaniei? 

a. Probleme referitoare la salubritate 

 

b. Probleme referitoare la unitățile de învățământ 

 

c. Probleme referitoare la starea spațiilor verzi 

 

d. Probleme referitoare la calitatea infrastructurii rutiere 

 

e. Probleme referitoare la solicitări diverse de eliberare a actelor urbanistice, avize 

comerciale, starea civilă, documente de proprietate ale terenurilor și clădirilor, eliberarea de 

documente diverse 

 

f. Altele 

 

6. Numiți 3 aspecte de care vă declarați satisfăcut în calitate de cetățean al teritoriului 

Microregiunea Țara Silvaniei: 

a. Natura și condițiile de mediu 

 

b. Un loc stabil de muncă 

 

c. Infrastructura de servicii publice și utilități (gaz, apa, canalizare, televiziune, energie 

electrică, drumuri ) 

 

d. Oamenii din localitate 



e. Conducerea locală 

 

f. Evenimentele sportive și socio-culturale 

 

7. Care probleme ar trebui rezolvate în regim de urgență? 

 

a. Aspectul estetic al microregiunii  

 

b. Atragerea de noi investitori în oraș 

 

c.Crearea unor mijloace alternative de mobilitate urbană (piste de biciclete, transportul public 

etc) 

 

d. Crearea și amenajarea de noi spații verzi 

 

e. Dezvoltarea de servicii sociale performante și inovative  

 
8. Cum apreciați zona în care locuiți? 

a. Liniște, spații verzi, siguranță 

 

b. Poluare, insecuritate 

 

c. Zgomotoasă, spațiile de joacă pentru copii sunt la o distanță prea mare de locuința 

personal 

 

d. Precaritatea accesului la infrastructura rutieră și de utilități  

 

9. Nominalizați zona în care locuiți: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

10. Proiectele derulate până acum, la nivelul UAT-ului dumneavoastră, răspund nevoilor 

cetățenilor? 

a. Da 

 

b. Nu 

 

c. Nu stiu 

 

11. Cum apreciați relația dintre cetățeni și autoritățile administrației publice locale  în 

mediul online? 

a. Foarte bună 



 

b. Bună 

 

c. Neutră 

 

d. rea 

 

e. Foarte rea 

 

12. Considerați că dezvoltarea serviciilor de asistență socială din localitatea 

dumneavoastră este necesară? 

a. Foarte necesară 

 

b. Necesară 

 

c. Inutilă 

 

13. Considerați că administrația locală ar trebui să  investească mai mult în digitalizarea 

serviciilor oferite de primărie în relația cu cetățenii și în general în digitalizarea 

serviciilor de interes public? 

a. Da 

 

b. Nu 

 

c. Nu știu/nu mă interesează 

 

14. Care considerați că reprezintă principala resursă a localității dumneavoastră, 

neexploatată până în prezent de către administrația locală? 

a. Potențialul turistic 

 

b. Potențialul agricol 

 

c. Potențialul industrial 

 

d. Resursa umană 

 

e. Altele: _____________________________________________________________ 

 

 

 

 



15. Care considerați că este principala nevoie a cetățenilor din localitatea 

dumneavoastră? 

a. Infrastructura edilitară 

 

b. Lipsa locurilor de muncă 

 

c. Lipsa investițiilor 

 

d. Lipsa zonelor de agreement 

 

e. Lipsa unei unități spitalicești performante 

 

f. Altele: _______________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 

 

 


