
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A  ADI ITI ȚARA SULVANIEI 2021-2030 

Chestionarul de față este realizat în contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

ADI ITI Țara Silvaniei.  

Întrebările din acest chestionar se focusează pe mediul de afaceri, urmărind nevoile și 

direcțiile de dezvoltare ale investitorilor locali. 

  

1. Indicați tipul de activitate economică desfășurată de întreprinderea dumneavoastră:  

• Agricultură, silvicultură, pescuit 

• Industria extractivă 

• Industrie prelucrătoare 

• Producția și furnizarea de energie electrică și termică 

• Distribuția apei 

• Salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare  

• Construcții 

• Comerț 

• Repararea autovehiculelor 

• Transport și depozitare 

• Hoteluri și restaurante 

• Informații și comunicații 

• Intermedieri financiare și asigurări 

• Activități profesionale științifice și tehnice 

• Activități de servicii administrative și activități de servicii suport  

• Administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public  

• Învățământ 

• Sănătate și asistență socială 

• Activități de spectacole culturale și recreative 

• Alte activități de servicii 

• Alte: 

  

2. Indicați mărimea întreprinderii după numărul de angajați:  

• până la 20 angajați 

• 21- 50 angajați 

• 51- 250 angajați 

• mai mult de 250 angajați 

3. În ce măsură apreciați ca fiind utile parteneriate de tipul public - privat?  

puțin util 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

foarte util 



4. Considerați necesar sprijinul din partea administrației publice locale în vederea accesării 

fondurilor nerambursabile?  

• Da 

• Nu 

5. Indicați dacă întreprinderea dvs. efectuează operațiuni de export- import  

• Export 

• Import 

• Export-Import 

• Nu efectuează operațiuni de export- import 

6. Cum a evoluat afacerea dumneavoastră pe parcursul ultimilor ani? (perioada de referință 

2014-2020)  

• S-a îmbunătățit 

• A rămas neschimbată 

• S-a deteriorat 

7. Intenționați extinderea pe plan local a activității actuale sau a obiectului secundar de 

activitate?  

• Da 

• Nu 

• Nu știu 

8. Cum a evoluat în ultimii ani în întreprinderea dvs. numărul de angajați cu domiciliul în 

teritoriul ITI, comparativ cu cei externi? (perioada de referință 2014-2020)  

• S-a majorat 

• A rămas neschimbat 

• S-a micșorat 

9. Vă rugăm să precizați ce pondere au în prezent în întreprinderea dvs. angajații cu domiciliul 

în teritoriul ITI:  

• 0-25% 

• 26%-50% 

• 51%-75% 

• 76%-100% 

10. Care sunt factorii la nivel local care vă limitează în prezent activitatea? * 

• Nu sunt 

• Cererea insuficientă 

• Lipsa forței de muncă 

• Lipsa spațiului/ echipării edilitare 

• Lipsa personal calificat 

• Alții: 



  

11. De ce categorii de servicii v-ați dori să dispuneți pe raza teritoriului ITI Țara Silvaniei?  

Unități de alimentație publică (ex: restaurante, etc.) 

Unități de cazare (ex: hoteluri de business, etc.) 

Bănci 

Parcuri și spații de petrecere a timpului liber 

Locuințe 

Școli de meserii 

Altele: 

  

12. Cum apreciați implicarea administrației publice locale în stimularea și atragerea de 

investitori pe piața locală?  

slabă implicare 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

implicare ridicată 

13. Prin ce mijloace sunteți de părere că administrația publică ar putea stimula investitorii 

locali?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Cât de importantă apreciați că este înființarea la nivel local a Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară (ADI) ITI Țara Silvaniei pentru dezvoltarea tehnico - edilitară a zonei?  

puțin importantă 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

foarte importantă 

16. Vă rugăm să menționați orice alte aspecte considerați a fi importante pentru Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a  ADI ITI Țara Silvaniei 2021-2030! 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


