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CHESTIONAR 
privind calitatea vieții și evaluarea gradului de dezvoltare 

 
Vă mulţumim pentru disponibilitatea dumneavoastră de a răspunde la întrebările din prezentul chestionar. Vă asigurăm că 

răspunsurile dumneavoastră au caracter confidenţial şi vor fi utilizate strict pentru fundamentarea „Strategiei de dezvoltare 
a comunei Moldovița pentru perioada 2021-2026” 
 
1. Dupa parerea dumneavoastra localitatea in care domiciliati este o: (bifati un singur raspuns) 

 

 Localitate turistica 

 Localitate a tradițiilor populare 

 Localitate agricola 

 Localitate industriala 

 Localitate centru istoric  

 

 Alt răspuns (Va rugam specificați) 

_____________________________________

2. Luând în considerare toate aspectele vietii în localitate, cât de multumit(a) sunteti de viata pe care o 
duceti? 
    

 Foarte mulțumit 

 Mulțumit 

 Nici, nici 

 Nemulțumit 

 Foarte nemulțumit 

 Nu știu/Nu răspund 

 
3. Identificati problemele relevante in localitatea dvs, in urmatoarele domenii: 
 

 Infrastructura rutiera si de utilități (apa si canalizare, energie termica, gaz si electrica) 

___________________________________________________________________________________________ 
    

 Mediul economic si IMM 

___________________________________________________________________________________________ 
    

 Sistemul de sănătate si serviciile medicale  

___________________________________________________________________________________________ 
    

 Educație / Cultura/ Arta/ Promovarea tradițiilor 

___________________________________________________________________________________________ 
    

 Protecția mediului 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 Comerț 

___________________________________________________________________________________________ 
    

 Turism 

___________________________________________________________________________________________ 
    

 Servicii sociale 
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4. In general cat de multumit sunteti de? 
 

 
Foarte 

multumit 
Multumit Nici, nici Nemultumit 

Foarte 
nemultumit 

Nu 
exista/nu 
e cazul 

Nu 
stiu/Nu 
raspund 

Starea strazilor si a 
trotuarelor       

       

Iluminatul public        

Amenajarea albiilor praraielor        

Canalizarea              

Salubrizarea              

Ordinea si linistea publica              

Locurile de parcare auto              

Calitatea transportului in 
comun   

       

Starea pietelor agro-
alimentare  

       

Calitatea serviciilor de utilitati 
(gaz, apa, canal, electricitate)       

       

Servirea cetatenilor de catre 
functionari       

       

Accesul la tehnologie 
(internet,telefonie)       

       

Sistemul de invatamant              

Accesul la servicii medicale              

Calitatea serviciilor medicale              

Calitatea asistentei sociale        

Dezvoltarea turismului local              

Valorificarea traditiilor locale        

Poluarea mediului              

Oportunitatile de practicare a 
sporturilor 

       

Alt aspect (mentionati 
care)……………………..........
.       

       

 
5. Care este, in opinia dvs, stadiul in care se afla localitatea? 
 

 Creștere economica   Descreștere economica   Stagnare economica 

6. Primaria localitatii dumneavoastra defineste strategia de dezvoltare viitoare. Care credeti ca ar trebui sa 
fie domeniile prioritare de dezvoltare (bifati maxim 3 variante)? 
 

 Dezvoltarea turismului local   

 Construirea unor locuri de 

recreere pentru copii si adulti 

(un parc, parc de distractii)   

 Amenajarea cladirilor 

parasite si construirea de noi 

locuinte   

 Reabilitarea strazilor și 

trotuarelor  

 Asigurarea transportului 

local   

 Curatenia comunei 

 Canalizarea   

 Infrastructura 

 Serviciile sociale și medicale  

 Protecția mediului 

înconjurător    

 Amenajarea albiilor pâraielor 

comunale                            

 Mediul economic si IMM  

 Comerțul  

 Conservarea si promovarea 

tradițiilor 

 Alt răspuns (Va rugam 

specificați) 

______________________
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7. Utilizati spatiul de mai jos pentru a transmite cateva idei de proiecte pe care le doriti realizate 
in localitatea dumneavoastra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8. Varsta dumneavoastra 

 18 - 35 ani  

 35 - 45 ani  

 45 - 60 ani 

 Peste 60 de ani 

 
9. Sexul 
 

 Masculin 

 Feminin 

 
10. Ocupatia dvs. 
____________________________________________________________________________ 
 
11. Ultima scoala absolvita 
 

 Scoală primara  

 Liceu  

 Studii superioare  

 Studii postuniversitare 
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