Nume operator__________________

Nr chestioanar________
Nr baza______________

CHESTIONAR
Sondarea opiniei publice pentru
”Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Coarnele Caprei”
Buna ziua!
In vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Coarnele Caprei, primaria a contractat în urma unei
proceduri de achiziție publică serviciile pentru realizarea acestui document. Pentru fundamentarea acestuia vom realiza
o cercetare pe bază de anchetă la nivelul populației, motiv pentru care vă solicităm sprijinul și implicarea în acest demers,
în măsura în care aveți disponibilitatea și dorința să o faceți.
Vă multumim anticipat!
F1 Aveți statutul de locuitor permanent al comunei Coarnele Caprei?
□Da □Nu
F1.1 De cât timp locuiți în comuna?
________ ani
F2. Sunteți major?
□Da □Nu – stop interviu
Aspecte generale
Q1 Cum apreciați inițiativa autorităților locale de a identifica opinia cetățenilor vis-a-vis de dezvoltarea comunei
Coarnele Caprei?
□1. Foarte necesară
□2. Necesară
□3. Puțin necesară
□4. Deloc necesară
Q2 Care sunt principalele 3 aspecte pozitive ale comunei Coarnele Caprei?
Q2a_________________________________________
Q3b_________________________________________
Q4c_________________________________________
Q3 În general, cum ați evalua comuna și localnicii din comuna Coarnele Caprei ca loc unde să trăiești?
□1. Excelent
□2. Bun
□3. Satisfăcător
□4 Nemulțumitor
Q4. Cum evaluați capacitatea instituției primarului de a gestiona dezvoltarea comunei Coarnele Caprei și realizarea
proiectelor strategice?
□1. Foarte ridicată
□2. Ridicată
□3. Scăzută
□4. Foarte scăzută
Q5. Cum evaluați capacitatea Consiliului Local de a gestiona dezvoltarea comunei Coarnele Caprei și realizarea
proiectelor strategice?
□1. Foarte ridicată
□2. Ridicată
□3. Scăzută
□4. Foarte scăzută
Q6. Cum apreciați că veți trăi peste___?
Q6a 1 an □ 1. Mult mai bine □2. Mai bine □3. Aproximativ la fel □4. Mai rău □5. Mult mai rău
Q6b 10 ani □ 1. Mult mai bine □2. Mai bine □3. Aproximativ la fel □4. Mai rău □5. Mult mai rău
Q6a 20 ani □ 1. Mult mai bine □2. Mai bine □3. Aproximativ la fel □4. Mai rău □5. Mult mai rău
Q7. Care din următoarele sectoare de activitate considerați că ar trebui dezvoltate astfel încât să se dezvolte nivelul
de trai al comunei Coarnele Caprei? (răspuns multiplu – acoradți note de la 1 la 3 în funcție de importanța priorității: 1prioritate mnimă – 3- prioritate maximă)
1 2
3
1
2
3
□1. Educație
□5.Construcții civile și industriale
□2. Cultură
□6. Industria
□3. Sănătate
□7. Prestări de servicii
□4. Comerț
□8. Agricultură

Q8. Acordați note de la 1 la 5 la următoarele aspecte în funcție de gravitatea acestora, dacă se potrivesc comunei
Coarnele Caprei. 1=problemă cu gravitate redusă, 5=problemă forte gravă
Locuri de muncă: numărul locurilor de muncă/nivelul salariilor/numărul persoanelor
1
2
3
4
5
asistate social/șomeri
Investiții în comună: investiții publice sau private în comună
1
2
3
4
5
Investiții în comună:starea proastă a drumurilor comunale
1
2
3
4
5
Starea utilităților: alimentarea cu apă/canalizare/energie electrică/gaz/iluminat
1
2
3
4
5
public
Poluarea: aerului/apelor/fonică/a solului
1
2
3
4
5
Modul de colectare a deșeurilor: numărul dotărilor și echipamentelor pentru
1
2
3
4
5
colectarea deșeurilor
Învățământ și educație: numărul de grădinițe/școli/condiții și dotări
1
2
3
4
5
Sănătate: numărul unităților sanitare/cabinete stomatologice/farmacii, dotările din
1
2
3
4
5
unitățile sanitare
Timp liber: numărul de parcuri pentru promenadă, parcuri de joacă pentru copii,
1
2
3
4
5
dotări parcuri
Cultură și divertisment: numărul de spații culturale pentru petrecerea timpului
1
2
3
4
5
liber(cămin cultural/casă de cultură/palat al copiilor)/condițiile și dotările din spațiile
culturale pentru petrecerea timpului liber/cofetării/cinematografe
Sport și recreere: numărul de săli de sport din comună/terenuri de sport din comună
1
2
3
4
5
și starea lor
Infrastructură. Infrastructura de utilități. Protecția mediului-particularități.
Q9. Cum apreciați calitatea apei potabile din comuna Coarnele Caprei?
□1. Foarte buna □2. Buna
□3. Așa și așa
□4. Proastă
□5. Foarte bună
Q10. Locuința dvs este racordată la sistemul de furnizare a energiei electrice?
□1. Da □2. Nu
Q11. Cum este asigurată încălzirea locuinței dvs:
□1. sobă pe lemne
□2. Sobă pe gaz
□5. Nu am căldură.

□3. Centrală proprie

□4. Calorifere/alte echipamene electrice

Q12. În acest moment ce faceți cu deșeurile menajere rezultate în urma acțiunilor gospodărești?
□1. le depozităm la platformă/groapa de gunoi a comunei/satului
□2. le depozităm într-un loc special în curte
□3. le ardem
□4. Folosim sistemul de colectare/salubritate/tomberon
Q13. Ați auzit de colectarea selectivă a deșeurilor?
□1. Da □2. Nu
Q13da În gospodăria dvs se practică colectarea selectivă?
□1. Da □2. Nu
Q14. Ați auzit de energie regenerabilă/verde/nepoluantă?
□1. Da □2. Nu
Q14da În gospodăria dvs aveți astfel de surse de energie?
□1. Da □2. Nu
Q14nu Sunteți interesat să investiți în astfel de sisteme în următorii 7 ani, daca se ivește oportunitatea?
□1. Da □2. Nu
Dezvoltare socială – particularități
Q15. Credeți că la nivelul comunei Coarnele Caprei populația aptă de muncă își poate găsi un loc de muncă?
□1. într-o perioada scurtă de timp (1-3 luni) □2. Într-o perioadă lungă de timp(4-6 luni) □3. Nu, oferta locurilor de
muncă este foarte redusă
Q16. La ce distanță de casă ați fi dispus să lucrați pentru a vă asigura nevoile zilnice?______km
Q17. Cum caracterizați comuna Coarnele Caprei ca loc unde să vă creșteți și să vă educați copii?
□1. Excelent
□2. Bun
□3. Satisfăcător
□4 Nemulțumitor

Q18. Considerați că primăria și guvernul sprijină următoarele grupuri defavorizate în comuna Coarnele Caprei? (1=da,
2=nu)
1. bătrâni □1. □2.
2. persoane cu dizabilități □1. □2.
3. copii instituționalizați □1. □2.
4. Persoane cu venituri reduse (ex. Ajutor social pentru încălzire, etc) □1. □2.
5. șomeri înregistrați/neînregistrați □1. □2.
Q19. Care dintre grupurile defavorizate menționate mai sus considerați că ar trebui sprijinite mai mult în
viitor?____________(alegeți o singură variantă și notați codul grupului)
Teren agricol. Activitate agricolă.
Q20. Dvs sau familia dvs aveti teren agricol?
□1. Da □2. Nu
Q20.1 Ce suprafață de teren agricol aveți?___________ha, din care cultivat______
Q20.2 Care sunt principalele culturi de pe terenul dvs agricol?
a___________, b______________, c______________
q20.3 Care este motivul pentru care dvs sau familia dvs nu dețineți teren agricol?
________________________________________
Q21. În comuna dvs există asociații agricole?
□1. Da □2. Nu
Q21.1 Dvs sau un membru al familiei dvs suntei membru al unei asociații agricole?
□1. Da □2. Nu
Q22. Vă rugăm să vă exprimați acordul/dezacordul față de următoarele afirmații: 1= acord total, 4=dezacord total
1. în comună există suficiente magazine/puncte comerciale □1. □2. □3. □4.
2. se organizează suficiente manifestări culturale □1. □2. □3. □4.
3. populația are acces la servicii de telefonie si internet □1. □2. □3. □4.
4. populația are acces la servicii cablu TV □1. □2. □3. □4.
5. mă simt în siguranță mergând pe stradă □1. □2. □3. □4.
6. copii și tinerii sunt în siguranță în spațiile publice din aer liber □1. □2. □3. □4.
Administrație publică locală
Q23. Considerați că angajații primăriei vă sprijină în problemele zilnice?
□1. In foarte mare masura □2. În mare măsură □3. În mică măsură □4. În foarte mică măsură
Q24. Considerați că primarul se implică activ în rezolvarea problemelor dumneavoastra?
□1. In foarte mare masura □2. În mare măsură □3. În mică măsură □4. În foarte mică măsură
Q25. Care considerați că trebuie să fie sursa fondurilor ce vor sta la baza dezvoltării strategice a comunei Coarnele
Caprei?
1. Taxele și impozitele locale?
□1. Da □2. Nu
2. Creditele
□1. Da □2. Nu
3. Fondurile europene
□1. Da □2. Nu
4. Fondurile guvernamentale
□1. Da □2. Nu
5. Fondurile din parteneriatele public-private
□1. Da □2. Nu
Q26. Aveți cunosșintă despre proiectele pe care autoritățile publice locale le dezvoltă la nivelul comunei Coarnele
Caprei?
□1. Da □2. Nu
Q27 Ați fost informat cu privire la proiectele pregătite pentru comunitata dvs?
□1. Da □2. Nu
Q28 Ce proiecte importante credeți că ar fi nevoie să fie realizate în comuna Coarnele Caprei?
(1=foarte necesar, 4=deloc necesar)
A___________________________________________________□1. □2. □3. □4.
B___________________________________________________□1. □2. □3. □4.
C___________________________________________________□1. □2. □3. □4.
D___________________________________________________□1. □2. □3. □4.
E___________________________________________________□1. □2. □3. □4.
Date socio-demografice
Q29 Vârsta respondentului(ani împliniți – vârsta în clar):__________

Q29a □1. 18-24 ani

□2. 25-34 ani

Q30 Sexul respondentului: □1 bărbătesc

□3. 35-44

□5. 55-64 ani

□6. peste 65 ani

□2 femeiesc

Q31 Ocupație:
□1. Elev/student
□2. om de afaceri/patron
□3. angajat în mediul privat
□4. angajat la stat
□5. meșteșugar

□6. muncitor pe cont propriu/cu ziua
□7. șomer înregistrat
□8. fără loc de muncă
□9.pensionar
□10. nu răspund

Q32 Ultimele studii absolvite:
□1. cel mult 4 clase primare
□2. gimnaziu (clasele V-VIII)
□3. ucenic/treapta I de liceu (9-10 clase)/profesională
□4. liceu
□5. școala de maiștri
Q33 Starea civilă
□1. Necasătorit □2. Căsătorit

□4. 45-54 ani

□3. Concubinaj

□6. școală post-liceală
□7. studii universitare
□8. studii postuniversitare
□9. nu raspund

□4. Divorțat

□5. Văduv

Q34 Câte persoane locuiesc în gospodăria dumneavoastră?_______pers
Q34.1 adulți______
femei______bărbați_____
Q34.2 copii_______
fete______ băieți______
Q35. Din gospodăria dvs există persoane plecate în străinătate? □1. Da
Q35.1 Câte persoane?________Q35.2 În ce țară/țări_________

□2. Nu

Q36. Din câte camere este compusă locuința dvs? (camere efective, fară bucătărie, baie, holuri etc)_____
Q37. Care este cu aproximație venitul lunar pe gospodărie, indifrent de sursele de proveniență?___lei
□1. 0-250 lei
□2. 251-500 lei
□3. 501-1000 lei
□4. 1001-1500 lei
□5. >1500 lei
Q38 Cum apreciați în prezent nivelul veniturilor din gospodăria dvs?
□1. nu ne ajung nici pentru strictul necesar
□2. ne ajung numai pentru strictul necesar
□3. ne ajung pentru un trai decent
□4. ne ajung si pentru bunuri mai scumpe, dar cu efortul de a reduce alte cheltuieli
□5. ne ajung pentru tot cee ace ne trebuie fără restricții
Q39. Zona în care respondentul locuiește:
□1. Arama
□2. Coarnele Caprei
□3. Petroșica

Nume și prenume respondent: ___________________________nr telefon/adresa e-mail:________________________
Data completării:____________, ora completării:____________

