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CHESTIONAR PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ 

 

 

Stimată doamnă/ Stimate domn, 

 

Prin intermediul acestui chestionar dorim să aflăm opinia dumneavoastra în 

legătură cu problemele pe care le resimțiți în comuna Fîntînele, cu cauzele care 

duc la apariția acestor probleme, cu soluțiile de rezolvare a acestora, dar și cu  

prioritizarea proiectelor viitoare ale comunității.  
Vă asigurăm că opiniile şi propunerile dumneavoastră sunt foarte importante și 

vor contribui la fundamentarea direcţiilor de dezvoltare strategică a localitatii 

pentru perioada următoare. De aceea,  vă suntem recunoscători şi vă mulţumim 

pentru sprijinul pe care ni-l acordați prin completarea acestui chestionar.  

 

Date personale: 

1. Adresa (strada).................................................................. 

2. Profesie.............................................................................. 

3. Educație ............................................................................ 

4. Sex ..................................................................................... 

5. Vârstă……........................................................................... ani 

6. Date de contact (optional) 

 Telefon: ………………………………………………….. 

 Email: ………………………………………………………. 
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INVESTIŢII PRIORITARE 

1. Care sunt, în opinia dvs., cele mai importante investiţii necesare în zona în care locuiţi, în ordinea 

priorității acestora? (1 - cea mai importantă, 9 - cea mai puţin importantă) 

 Reabilitarea/extinderea și întreținerea rețelei de străzi 

 Reţelele de alimentare cu apă și canalizare  

 Rețeaua de alimentare cu gaze naturale 

 Sistemul de colectare şi depozitare a deşeurilor 

 Iluminatul public 

 Reabilitarea unităţilor de învăţământ 

 Reabilitarea/extinderea unităților medicale și de asistență socială 

 Îmbunătățirea aspectului estetic al comunei prin reabilitarea clădirilor administrative si 

culturale (inclusiv anvelopare si reabilitare termică) 

 Amenajarea de spaţii de agrement si locuri de joacă pentru copii 

 Observatii …………………………………………………………… 

 

INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT ȘI MEDIU 

2. În zona în care locuiți există rețea de apă potabilă? 

a) Da                                           b) Nu 

 

3. Cum apreciați calitatea apei potabile din rețeaua de distribuție? 

Foarte bună Bună Medie Proastă Foarte proastă 

a b c d e 

 

4. În zona în care locuiți există rețea de canalizare? 

a) Da                                           b) Nu 

 

5. Reţeaua existentă asigură colectarea tuturor apelor menajere și pluviale?  

a) Da                                           b) Nu 

 

6. Cum apreciați nivelul de poluare a aerului? 

Foarte ridicat Ridicat Mediu Scăzut Foarte scăzut 

a b c d e 

 

7. Care consideraţi că sunt principalii factori care conduc la poluarea aerului în zona 

dumneavoastră? (marcați 3 opţiuni) 

a. Traficul ridicat 

b. Agenţii economici 

c. Punctele de colectare şi depozitare a deșeurilor menajere 

d. Nivel scazut de educaţie civica a populatiei  

e. Curățarea insuficientă a străzilor 

f. Lipsa perdelelor de protecţie 

g. Surse de poluare din afara comunei 

h. Altele…………………………………………………………… 

 

8. Cum apreciați nivelul de poluare a solului? 

Foarte ridicat Ridicat Mediu Scăzut Foarte scăzut 

a b c d e 

 

9. Cum apreciați nivelul de poluare a apei? 

Foarte ridicat Ridicat Mediu Scăzut Foarte scăzut 

a b c d e 

 

 

10. Care consideraţi că sunt principalele cauze a poluării solului în zona dumneavoastră? 

(marcați 3 opţiuni) 
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a. Rețelele de canalizare învechite 

b. Agenţii economici 

c. Punctele de colectare şi depozitare a deșeurilor 

d. Nivelul scazut de educaţie civica a populatiei  

e. Parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi 

f. Altele…………………………………………………………… 

 

11. Care consideraţi că sunt principalele cauze a poluării apei în zona dumneavoastră? 

(marcați 3 opţiuni) 

a. Rețelele de canalizare învechite 

b. Agenţii economici 

c. Punctele de colectare şi depozitare a deșeurilor menajere 

d. Nivelul scazut de educaţie civica a populatiei  

e. Parcarea autovehiculelor pe spatii neamenajate 

f. Evacuarea apelor epurate cu nivel de contaminanti peste nivelurile acceptate 

g. Folosirea îngrășămintelor/pesticidelor/ierbicidelor din agricultură 

h. Altele…………………………………………………………… 

 

12. Sunteți de acord cu dezvoltarea sistemului integrat de colectare selectivă a deșeurilor? 

(pe tipuri de deşeuri) 

a) Da                                           b) Nu 

 

13. Sunteți de acord cu dezvoltarea sistemului de colectare deşeuri – transformare în compost? 

a) Da                                           b) Nu 

 

14. Sunteți de acord cu instalarea de echipamente de energie verde la clădirile publice? 

a) Da                                           b) Nu 

 

15. Cum apreciați raportul dintre spațiile verzi și spațiile construite? 

Foarte ridicat Ridicat Mediu Scăzut Foarte scăzut 

a b c d e 

 

16. Cum apreciați nivelul de dezvoltare rurala a comunei? 

Foarte ridicat Ridicat Mediu Scăzut Foarte scăzut 

a b c d e 

 

17. Considerați utilă dezvoltarea sistemului de irigaţii?  

a) Da                                           b) Nu 

 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

18. Care este părerea dumneavoastră despre dezvoltarea serviciilor în localitatea Dvs.? 

Foarte bună Bună Medie Proastă Foarte proastă 

a b c d e 

 

19. Care este părerea dumneavoastră despre dezvoltarea agenților economici în localitatea Dvs.? 

Foarte bună Bună Medie Proastă Foarte proastă 

a b c d e 

 

20. Care este părerea dumneavoastră despre dezvoltarea agriculturii (agricultură, silvicultură, 

zootehnie, pescuit/acvacultură) în localitatea Dvs.? 

Foarte bună Bună Medie Proastă Foarte proastă 

a b c d e 
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21. Care este părerea dumneavoastră despre dezvoltarea organizaţiilor de producători în localitatea 

Dvs.? 

Foarte bună Bună Medie Proastă Foarte proastă 

a b c d e 

 

22. Care sunt domeniile agro-alimentare, forestiere şi industriale (variante) care ar trebui dezvoltate 

in opinia Dvs. în comuna Fîntînele?  

Raspuns 

.....................................................................................................................................................

............. 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..... 

 

23. Cât de mult considerați că afectează așezarea geografică localitatea dumneavoastră? 

 

Foarte mult Mult Mediu Scăzut Foarte scăzut 

a b c d e 

 

SĂNĂTATE 

24. Care este părerea dumneavoastră despre calitatea serviciilor medicale? 

Foarte bună Bună Medie Proastă Foarte proastă 

a b c d e 

 

25. Care consideraţi că sunt principalele cauze care afectează calitatea actului medical din comuna 

dvs.? (marcați 3 opţiuni) 

a. Insuficiența numărului de paturi din spital  

b. Aparatură medicală inexistentă pe anumite specialități sau învechită  

c. Insuficiența personalului medical 

d. Slaba pregătire a medicilor si asistentelor  

f. Lipsa unor medicamente sau consumabile necesare actului medical  

g. Altele…………………………………………………………… 

 

SOCIAL 

26. Care este părerea dumneavoastră despre calitatea serviciilor de asistență socială? 

Foarte bună Bună Medie Proastă Foarte proastă 

a b c d e 

 

27. Care consideraţi că sunt principalele cauze ale problemelor sociale din comuna? (marcați 3 

opţiuni) 

a) Venit mediu scăzut 

b) Locuri de muncă insuficiente 

c) Serviciilor de asistență socială nediversificate 

d) Unități de asistență socială insuficiente 

e) Populaţie îmbătrânită 

f) Altele...................................................... 

 

EDUCAŢIE: 

28. Care este părerea dumneavoastră despre calitatea învăţământului din comuna Fîntînele? 

Foarte bună Bună Medie Proastă Foarte proastă 

a b c d e 
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29. Care este părerea dumneavoastră despre calitatea activităților educaționale extrașcolare din 

comună? 

Foarte bună Bună Medie Proastă Foarte proastă 

a b c d e 

 

30. Considerați oportună dezvoltarea programelor de școală online pe termen lung pentru copiii din 

comună? 

a) Da                                           b) Nu 

 

 

31. Ce investiții considerați că sunt prioritare în sectorul de învăţământ din comuna (marcați 3 

opţiuni) 

a) Construirea de unități noi de învățămînt 

b) Reabilitarea/consolidarea și întreținerea unităților existente 

c) Dezvoltarea sistemului de învăţământ agricol 

d) Dotarea unităților de învățământ cu mobilier şi echipamente informatice  

e) Dotarea unităților de învățământ cu materiale didactice 

f) Crearea si/sau dotarea de biblioteci, laboratoare, cabinete  

g) Dezvoltarea serviciilor de formare profesionala continuă 

h) Dezvoltarea cercetării pentru inovare şi dezvoltare tehnologică 

i) Altele...................................................... 

 

SPORT 

32. Considerati ca în comuna dvs. există infrastructura de agrement satisfăcătoare ? (parcuri)  

a) da   b) nu 

 

33. Dacă răspunsul este NU, ce tipuri de infrastructuri ar trebui amenajate în comuna? 

a) terenuri de fotbal  d) bazine de înot  Altele.................................. 

b) terenuri de tenis e) piste de ciclism  

c) sală polivalentă f) piste de atletism  

 

34. Care sunt modalitățile Dvs. preferate de petrecere a timpului liber (plimabari prin parc, participare 

la evenimente sportive, culturale, citit, sport (exemplificati), etc.)? 

Raspuns........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................... 

 

CULTURĂ 

35. Cum apreciaţi activitatea culturală desfăşurată în comuna Fîntînele? 

Excepţională Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

a b c d e 

 

36. Consideraţi oportună dezvoltarea infrastructurii culturale din comuna? 

a) da   b) nu 

 

ORDINE PUBLICĂ 

37. Cum apreciaţi nivelul de siguranţă personală în comuna dvs.? 

Excepţională Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

a b c d e 

 

38. Cum apreciaţi activitatea poliţiei şi a jandarmeriei în comuna dvs.? 

Excepţională Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

a b c d e 

 

 



5 

39. Cum apreciaţi activitatea pompierilor în comuna dvs.? 

Excepţională Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

a b c d e 

 

COMUNICARE  

40. Cum apreciaţi activitatea societăţii civile în comuna dvs. (ONG-uri, asociaţii)? 

Excepţională Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

a b c d e 

 

41. Care sunt principalele mijlocare de informare despre localitatea Dvs. pe care le utilizati? 

a Presa scrisa – locala. Exemplificati: ……………………………………………. 

b Presa online- locala. Exemplificati: ……………………………………………. 

c Televiziune locala. Exemplificati: ……………………………………………. 

d Altele …………………………………………………………………………. 

 

42. Ce mijloace de comunicare şi informare preferaţi în relaţia cu Primăria? 

a Audienţe      

b Întâlniri publice  

c Pagina de internet a Primăriei 

d Corespondenţa prin e-mail 

e Altele …………………………………………………………….. 

 

CRIZA SARS-COV-2 

43. Cât de mult ați fost afectat de criza cauzată de coronavirus? 

Foarte mult Mult Mediu Scăzut Foarte scăzut 

a b c d e 

 

44. Care credeți că ar fi cea mai bune măsură a administrației locale pentru a vă sprijini ca răspuns la 

criza COVID-19? 

 

Raspuns....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

. 

 

 

Observații și sugestii 

Domeniu Observații 

  

  

  

 

Vă mulţumim! 


