Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,
Microregiunea Țara Silvaniei va elabora Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Microregiunii
Țara Silvaniei. Opinia dumneavoastră, exprimată prin răspunsurile la întrebările de mai jos, poate
influența deciziile cu privire la proiectele care vor fi dezvoltate în următorii ani în teritoriul ITI
Microregiunea Țara Silvaniei, motiv pentru care vă rugăm să completați chestionarul următor.
Vă mulțumim pentru implicare!
1. Vârsta dvs. (ani):
<18
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
peste 65
2. Adresa (localitate, cartier, strada, nr., bloc)
Ultimele studii absolvite (forma de învățământ):
•
•
•
•
•
•
•

învățământ gimnazial
învățământ liceal
învățământ postliceal
învățământ superior de scurtă durată
licență
masterat
doctorat

4. Sexul
•
•

masculin
feminin

5. Ocupația
•
•
•
•
•
•

elev/student
salariat
întreprinzător
pensionar
șomer
fără ocupație

6. Cât de mulțumit/ă sunteți de veniturile lunare nete pe care le obțineți?
•
•
•

foarte mulțumit/ă
mulțumit/ă
indiferent/ă

•
•

nemulțumit/ă
foarte nemulțumit/ă

7. Între ce valori se încadrează veniturile dvs. nete lunare?
<= 1000 lei
1001-2000 lei
2001-3000 lei
3001-4000 lei
4001-5000 lei
5001-6000 lei
peste 6000 lei
8. Ce sumă reușiți să economisiți lunar?
0 lei
<= 500 lei
501-1000 lei
1001-1500 lei
1501-2000 lei
2001-2500 lei
2501-3000 lei
peste 3000 lei
9. În ce măsură considerați că veniturile dvs. lunare nete vă acoperă nevoile de trai?
•
•
•
•
•

foarte bună
bună
satisfăcătoare
redusă
foarte redusă

10. Din perspectiva următoarelor aspecte, calitatea spațiului comun, eficiența energetică, starea fațadelor,
stabilitatea structurală, cât de mulțumit/ă sunteți de calitatea clădirii în care locuiți?
•
•
•
•
•

foarte mulțumit/ă
mulțumit/ă
indiferent
nemulțumit/ă
foarte nemulțumit/ă

11. În general, cât de mulțumit/ă sunteți de localitatea dvs?
•
•
•
•
•

foarte mulțumit/ă
mulțumit/ă
indiferent
nemulțumit/ă
foarte nemulțumit/ă

12. Care considerați că sunt cele mai importante 3 probleme din localitatea dvs?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
13. Care considerați că sunt cele mai importante aspecte pozitive din localitatea dvs?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
14. Cum apreciați implicarea autorității locale în rezolvarea problemelor din localitatea dvs?
•
•
•
•
•

foarte bună
bună
satifăcătoare
slabă
foarte slabă

15. Cum apreciați zona în care locuiți din următoarele puncte de vedere: curățenie, liniște și siguranță,
utilități publice, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, grădinițe și creșe, școli și licee,
piețe agroalimentare, petrecerea timpului liber:
•
•
•
•
•

foarte bună
bună
satisfăcătoare
slabă
foarte slabă

16. Dacă ați utilizat serviciile sistemului de învățământ din localitatea dvs, cât de mulțumit/ă sunteți de:
➢
➢
➢
➢

calitatea actului didactic
capacitatea unităților în învățământ
amenajarea unităților de învățământ
dotările din unitățile de învățământ

•
•
•
•
•

foarte mulțumit/ă
mulțumit/ă
indiferent
nemulțumit/ă
foarte nemulțumit/ă

17. Ați utilizat serviciile de asistență socială din localitatea dvs?
•
•

da
nu

18. Dacă DA, ce servicii?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
19. Cât de mulțumit/ă sunteți de calitatea acestora?
•
•
•
•
•

foarte mulțumit/ă
mulțumit/ă
indiferent
nemulțumit/ă
foarte nemulțumit/ă

20. Din câte cunoașteți, care dintre serviciile de asistență socială sunt disponibile în localitatea dvs?
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cantina săracilor
Asistență pentru persoane vârstnice
Asistență pentru persoane cu dizabilități
Asistență pentru minori proveniți din familii în dificultate
Servicii destinate integrării persoanelor cu nevoie speciale
Ajutoare pentru încălzirea locuinței

•
•
•

da
nu
nu știu

21. Cât de necesară considerați că este asigurarea acestor servicii?
➢
➢
➢
➢

Cantina săracilor
Asistență pentru persoane vârstnice
Asistență pentru persoane cu dizabilități
Asistență pentru minori proveniți din familii în dificultate

➢
➢

Servicii destinate integrării persoanelor cu nevoi speciale
Ajutoare pentru încălzirea locuinței

•
•
•
•
•

foarte necesară
necesară
suficient de mediu
puțin necesară
inutilă

22. Cât de mulțumit/ă sunteți de calitatea spațiilor publice din zona în care locuiți, din perspectiva
următoarelor aspecte?
➢
➢
➢
➢
➢

Iluminat public
Curățenie
Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc.)
Finisaje (calitatea materialelor folosite, modul de realizare a lucrărilor)
Accesibilitate (posibilitatea de utilizare a spațiului de către persoane vârstnice, copii, persoane cu
handicap)
➢ Existența locurilor de parcare

•
•
•
•
•

foarte mulțumit/ă
mulțumit/ă
indiferent
nemulțumit/ă
foarte nemulțumit/ă

23. Cât de în siguranță vă simțiți atunci când vă deplasați singur/ă noaptea prin localitatea dvs.?
•
•
•
•
•

complet în singuranță
destul de în siguranță
neutru
nu prea în siguranță
deloc în siguranță

24. Realizați colectarea selectivă a deșeurilor (hârtie/plastic/sticlă)?
•
•
•

da
nu
aș dori, dar nu știu ce presupune

25. Cum vă informați cu privire la activitatea administrației publice locale?
➢
➢
➢
➢
➢

Urmărind site-ul instituției
Urmărind comunicatele instituției din presa scrisă/ radio/ TV
Urmărind comunicatele instituției din presa online
Urmărind comunicatele instituției pe rețelele de socializare
Adresând întrebări directe prin email sau la registratură

•
•
•
•
•

De cele mai multe ori
Uneori
Rareori
Niciodată
Nu urmăresc activitatea administrației publice locale

26. Ce instrumente considerați că ar facilita comunicarea între cetățeni și administrația publică locală?
➢ Platformă e-administrație
➢ Centru de informare pentru cetățeni
➢ Dezvoltarea unor aplicații pe mobil pentru comunicare rapidă (plăți prin SMS, sugestii,
semnalarea unor probleme în timp real, solicitare informații)
➢ Promovarea evenimentelor sau a programelor pentru comunitate pe rețelele de socializare sau
prin aplicații pe mobil
➢ Dezvoltarea unei platforme online axată pe proiectele care se desfășoară în oraș (prezentarea
proiectelor, consultarea cetățenilor, sugestii de proiecte)
➢ Formarea unor consilii zonale

27. V-ați pus problema mutării domiciliului în altă localitate în următorii cinci ani?
•
•
•

da
nu
nu știu

28. Dacă DA, unde?
•
•
•

în alt oraș, din România
în mediul rural, în România
în altă țară

29. Care sunt principalele trei motive pentru care v-ați muta domiciliul din localitatea dvs? (alegeți max.
3 variante)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

locuri de muncă mai bine plătite
locuri de muncă mai multe
servicii educaționale mai bune
servicii medicale mai bune
calitatea mai bună a serviciilor publice
nivel mai ridicat de educație și cultură a populației (educație civică)
costul vieții mai mic
motive care țin de familie
mai multe posibilități de petrecere a timpului liber

30. Ținând cont de problemele pe care le-ați identificat anterior, care ar fi cele mai importante cinci
domenii în care ar trebui să se intervină?
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

educație
sănătate
servicii sociale
servicii publice
mobilitate (transport în comun, infrastructură pentru biciclete, etc.)
eficiența energetică a clădirilor rezidențiale (anveloparea blocurilor)
distribuția și calitatea spațiilor verzi
infrastructura culturală
oferta de petrecere a timpului liber
stimularea spiritului antreprenorial
oferta de locuri de muncă
facilitarea comunicării dintre cetățeni și administrația publică localî

Vă rugăm să indicați măsuri/ proiecte/ intervenții concrete care ar contribui la rezolvarea nevoilor
identificate la nivelul localitatea dvs .

Vă rugăm să menționați orice alte aspecte pe care le considerați relevante pentru Strategia Integrată de
Dezvoltare Durabilă a Microregiunii Țara Silvanie.

