CHESTIONAR
Primăria comunei Rusii Munti elaborează Strategia de dezvoltare a comunei Rusii Munti 2014 - 2020.
Prioritare pentru analiză sunt identificarea problemelor şi cunoaşterea opţiunilor dumneavoastră pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii în comuna Rusii Munti.
Vă adresăm rugămintea de a răspunde chestionarului a cărui analiză va servi echipei de elaborare a
strategiei. Chestionarele sunt anonime.

□ Rusii Munti
□ Maioresti

□
□

2. Sex

□ Masculin

□ Feminin

3. Vârsta

□

sub 18 ani

□

18 - 35 ani

□

36 - 45 ani

□

46 - 55 ani

□

56 - 65 ani

□

peste 65 ani

1. Localitate

4. Studii

5. Statut

Morăreni
Sebes

□ Scoala generală

□ Scoala profesională

□

Liceu

□ Postliceal

□ Universitar

□

Postuniversitar

□ Fără
□ Angajat

□ Patron, întreprinzător

□

Somer

□ Pensionar

□ Agricultor

□

Elev/student

□ Persoană casnică

6. Venit familie, pe lună

□ Sub 500 ron

□ 500-1000 ron

□

1000-1500 ron

□ 1500 - 2000 ron

□ 2000-2500 ron

□

2500-3000 ron

□

8-15 ani

□

peste 35 ani

□ peste 3000 ron
7. De cât timp locuiti în comuna Rusii Munti ?

□ sub 1 an

□ 1-7

□ 16-25 ani

□ 26-35 ani

ani

8. Daca va gânditi la trei lucruri care vă plac în localitatea dvs., care ar fi acestea?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9. Mentionati ce doriti cel mai mult să se schimbe în localitate ca Dvs. să beneficiaţi de un nivel de trai
mai ridicat :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
10. Cât de multumit sunteti de următoarele aspecte ale dezvoltării comunei Rusii Munti?
10.a) Alimentare cu apă – Se va evalua modul de functionare a sistemului de alimentare cu apă.

□ Foarte bine

□ Bine

□

Slab

□

Foarte slab

Observatii ________________________________________________________________________________
10.b) Canalizare si epurare ape uzate - Se va evalua modul de functionare a retelei de canalizare si a
sistemului de epurare a apelor uzate :

□ Foarte bine

□ Bine

□

Slab

□

Foarte slab

Observatii _________________________________________________________________________________

10.c) Transport public (în legatura cu alte localităti)

□ Foarte bine

□ Bine

□

Slab

□

Foarte slab

Observatii ________________________________________________________________________________
10.d) Managementul deseurilor menajere

□ Foate bine

□ Bine

□

Slab

□

Foarte slab

Observatii ________________________________________________________________________________
10.e) Drumuri - Se va evalua starea drumurilor , inclusiv reteaua pietonală, santuri, podete, etc

□ Foate bine

□ Bine

□

Slab

□

Foarte slab

Observatii ________________________________________________________________________________
10.f) Iluminat public – Se va evalua modul de functionare a sistemului de iluminat public

□ Foate bine

□ Bine

□

Slab

□

Foarte slab

Observatii ________________________________________________________________________________
10.g) Servicii de sănătate

□ Foate bine

□ Bine

□

Slab

□

Foarte slab

Observatii ________________________________________________________________________________
10.h) Servicii de educatie si sport - Se va evalua modul de functionare a unitatilor prescolar, scolar, sportiv

□ Foate bine

□ Bine

□

Slab

□

Foarte slab

Observatii ________________________________________________________________________________
10.i) Resurse naturale pentru recreere - Se va evalua existenta de zone naturale de interes national/regional,
elemente naturale specifice

□ Foate bine

□ Bine

□

Slab

□

Foarte slab

Observatii ________________________________________________________________________________

10.j) Cultură, obiceiuri populare, tradiţii - Se va evalua existenta spaţiilor destinate desfăşurării diferitelor
evenimente culturale, modul de păstrare a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice

□ Foate bine

□ Bine

□

Slab

□

Foarte slab

Observatii ________________________________________________________________________________
10.k) Religie - Se va evalua existenta bisericilor şi a altor spaţii de cult şi necesitatea reabilitării/restaurării
acestora

□ Foate bine

□ Bine

□

Slab

□

Foarte slab

Observatii ________________________________________________________________________________
10.l) Turism - Se va evalua existenta spaţiilor de cazare şi sau de recreere la nivelul comunităţii şi modul în
care acesta se poate dezvolta pentru a creşte gradul de confort al populaţiei

□ Foate bine

□ Bine

□

Slab

□

Foarte slab

Observatii ________________________________________________________________________________
11. Care sunt în opinia dvs. cele mai importante probleme care încetinesc dezvoltarea comunei Rusii
Munti, indiferent de sfera acestor probleme: sociale, politice, administrative, educationale, economice, de
sanatate, etc.?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
12. După părerea dvs., în general, în comuna Rusii Munti lucrurile evolueaza:

□

Într-o directie bună

□

Stagnează

□

Într-o directie gresită

□

Nu pot aprecia

13. Care credeţi că sunt cele mai importante avantaje ale comunei care îi vor influenţa dezvoltarea
viitoare?
13.a) Solurile si apa de buna calitate

□ Cel mai important □ Important □ Mai putin important □ Neimportant

13.b) Spiritul de comunitate al locuitorilor

□ Cel mai important □ Important □ Mai putin important □ Neimportant
13.c) Oameni bine pregătiti profesional

□ Cel mai important □ Important □ Mai putin important □ Neimportant
13.d). Locatia comunei

□ Cel mai important □ Important □ Mai putin important □ Neimportant
13.e) Altul/altele, si anume:
________________________________________________________________________________________
14. Alegeti trei cele mai importante domenii în care doriti să fie folositi cu precădere, banii colectati de la
bugetul local din taxele si impozitele plătite de dvs.

□ Dezvoltare economică

□ Reabilitarea de scoli/grădinite

□ Modernizarea drumurilor

□ Locuri publice, spatii verzi

□ Zone de agremenet, recreere

□ Altele, si anume :

_________________________________________________________________________________________
15. Ati considera necesar implementarea unui sistem de colectare selectivă a deseurilor?

□ Da

□

Nu

16. Ati fi de acord să vă implicati în activităti de voluntariat în domeniul protejării mediului înconjurător
organizate de către primărie? Ex. Colectarea selectivă a gunoiului menajer

□ Da

□

Nu

17. De câte ori aţi solicitat sprijinul autorităţilor locale (primărie) în ultimii 3 ani pentru o problemă din
localitate?

□

O dată, pentru _________________________________________________________________________

□

De două ori, pentru _____________________________________________________________________

□

De mai multe ori, pentru _________________________________________________________________

□

Niciodată

18. Situatia a fost rezolvată?

□ Da

□ Nu

□ Partial

□ Nu e cazul

19. Cum considerati interesul autoritătilor locale fată de problemele localitătii?

□ Foarte mare □ Mare □ Scăzut □ Insuficient
20. Cine credeti că trebuie să se implice în rezolvarea problemelor locale?

□ Primarul □ Consilierii locali □ Angajatii primăriei □ Preotul
□ Cetătenii □ Institutiile județene □ Alte persoane/institutii, ca de exemplu :
__________________________________________________________________________________________
21. Cum caracterizati comunitatea în care trăiti ?

□

Unită , responsabilă, participă activ la viata publică

□ Există disensiuni la nivel de interrelationare între membrii comunitătii
□ Nu există disensiuni, însă este caracterizată prin individualism
□ Nu stiu/nu raspund
22. Vă simtiti în sigurantă în comunitatea în care trăiti?

□ Da

□ Nu

23. Vă gândiţi să părăsiţi în viitor comuna Rusii Munti.

□ Da, vreau sa plec pentru că _______________________________________________________________
□Nu, nu vreau să plec pentru că:______________________________________________________________
□Nu stiu/nu răspund
24. Care sunt principalele investitii pe care le-ati dori implementate în comună în următorii 7 ani :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

25. Cum ati dori să fie comuna Rusii Munti în anul 2020? Enumerati câteva atribute :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

