CHESTIONAR STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI ROMÂNEŞTIIDENTIFICAREA POTENŢIALULUI ȘI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE
Primăria Comunei Româneşti elaborează Strategia de dezvoltare locală, iar în această etapă lansează prezentul
chestionar, în baza căruia va identifica potenţialul şi proiectele prioritare de dezvoltare pentru Comuna Româneşti în
perioada 2021-2027. În acest scop, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde la următoarele întrebări, a căror
analiză va servi echipei de elaborare a strategiei. Chestionarele sunt anonime.
1. De cât timp locuiţi în Comuna Româneşti?
□ până în 3 ani;

□ între 3- 10 ani;

□ între 10- 20 ani;

□ peste 20 ani

2. Aţi auzit până acum de iniţiativa Primăriei şi Consiliului Local cu privire la realizarea Strategiei locale de
dezvoltare durabilă a Comunei Româneşti?
□ DA

□ NU

3. Cât de mulţumit(ă) sunteţi, în general, de următoarele? (NS/NR*= NU ȘTIU/ NU RĂSPUND)
Acordaţi o notă de la 1 la 5, unde 1 = foarte nemulţumit; 5 = foarte mulţumit, pentru:
Felul în care trăiţi
Comuna în care trăiţi
Satul în care locuiţi
Locuinţa dvs
4. Cum apreciaţi următoarele aspecte? (NS/NR*= NU ȘTIU/ NU RĂSPUND)

Nota

NS/NR*

Acordaţi o notă de la 1 la 5, unde 1 = foarte nemulţumit; 5 = foarte mulţumit, pentru:

Nota

NS/NR*

4.1. Calitatea drumurilor
Calitatea drumurilor principale din comună
Calitatea drumurilor secundare
Conexiunea pe cale rutieră cu alte zone ale României
Reţeaua pietonală, șanţuri, podeţe
4.2. Accesul la utilităţile publice
Alimentare cu apă potabilă
Iluminat public
Salubrizare (deşeuri menajere)
4.3. Spaţiile verzi, zonele de recreere şi agrement
Locuri de joacă pentru copii
Terenuri de sport
4.4. Educaţia şi cultura
Evenimente cultural- artistice și sportive
Condiţiile oferite de sistemul educaţional preșcolar (grădiniţe)
Condiţiile oferite de sistemul educaţional preuniversitar (școli)
4.5. Servicii medicale çi asistenţă socială
Calitatea serviciilor medicale
Numărul de cabinete medicale/ farmacii
Calitatea serviciilor de asistenţă socială (vârstnici, persoane cu dizabilităţi, șa.)
4.6. Habitatul şi arhitectura urbană
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Aspectul clădirilor
4.7. Economia şi mediul de afaceri
Lejeritatea găsirii unui loc de muncă
Calitatea locului de muncă
Mediul de afaceri local
4.9. Responsabilitatea actorilor locali în rezolvarea problemelor comunei
Relaţia cu Primăria
Relaţia cu Serviciul Taxe și Impozite
Relaţia cu Poliţia

5. Care consideraţi că sunt principalele surse de poluare a mediului din Comuna Româneşti?
□ activităţi industriale

□ deșeuri menajere

□ traficul rutier

□ altele:

6. În opinia dvs., care consideraţi că ar trebui să fie direcţia de dezvoltare a comunei?
□ agricultură

□ industrie

□ transport

□ comerţ

□ turism

□ altele:

7. Care consideraţi că sunt perspectivele de dezvoltare a Comunei Româneşti?
□ proiectele de infrastructură de transport (reabilitarea drumurilor; modernizarea drumurilor de acces )
□ proiectele de îmbunătăţire a serviciilor publice (extinderea şi modernizarea reţelei de apă; înfiinţare reţea de
canalizare; înfiinţare reţea de alimentare cu gaze naturale)
□ proiectele de îmbunătăţire a serviciilor de învăţământ (reabilitarea şi modernizarea reţelei de unităţi de învăţământ
existente; dezvoltarea serviciilor de recalificare a forţei de muncă)
□ proiectele de îmbunătăţire a serviciilor sociale şi de sănătate (construire dispensar uman ; înfiinţarea unui cabinet
stomatologic)
□ proiectele de îmbunătăţire a economiei și mediului de afaceri (sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării de noi firme;
crearea de noi locuri de muncă; atragerea de investiţii străine; sprijinirea dezvoltării afacerilor întreprinzătorilor locali)
□ alte propuneri de investiţii, considerate importante din punctul dvs. de vedere:

8. Care consideraţi că sunt cele mai importante 3 resurse pe care se poate sprijini dezvoltarea viitoare a comunei?
/

/

9. Vă rugăm să bifaţi categoria în care vă încadraţi:
a) Sex:
□ masculin
b) Vârstă:
□ 18- 35 ani
c) Statutul dvs/ al organizaţiei pe care o reprezentaţi:
□ Autoritate publică locală
□ Operator economic

□ Instituţie de învăţământ
□ Asociaţie de proprietari

□ feminin
□ 36- 60 ani
□ Instituţie publică
□ Cetăţean
□ Altele:

□ peste 60 ani
□ ONG

