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Chestionarul nr. ______ 

 

CHESTIONAR  

Vă adresăm rugămintea de a răspunde chestionarului a cărui analiză va servi echipei de elaborare a 

„Strategiei de dezvoltare locală a comunei Blăjel, județul Sibiu, perioada 2021 - 2027”. Identificarea 

problemelor și cunoașterea opțiunilor dumneavoastră privind îmbunătățirea calității vieții în comuna Blăjel, 

reprezintă principalele priorități pentru această analiză.  

Vă aducem la cunoștință faptul că prezentul chestionar este anonim, însă vă rugăm să  completați câteva 

infomații generale despre dumneavoastră, necesare pentru conturarea profilului persoanelor chestionate. 

Vă mulțumim! 

 

I. DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 
Marcați cu X căsuța corespunzătoare pentru fiecare categorie de informație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vârsta  

18 – 35  ani  

36 – 45  ani  

46 – 55  ani  

56 – 65  ani  

Peste 65 ani  

Statut  

Angajat  

Șomer  

Pensionar  

Elev/student  

Persoană casnică  

Domiciliu  

Blăjel  

Păucea  

Romanești  

  

Etnie  

Română  

Maghiară  

Rromă  

Alta  

Sex  

Masculin  

Feminin  

Studii  

Fără studii  

Mai puțin de 8 clase  

Medii ( 8 - 10 clase)  

Liceale  

Superioare  

Venit familie/lună (net)  

Sub 1.000 Ron  

Între 1.000 – 1.500 Ron  

Între 1.500 – 2.000 Ron  

Între 2.000 – 2.500 Ron  

Între 2.500 – 3.000 Ron  

Peste 3.000 Ron  
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II. TRANSPORT III. UTILITĂȚI 
 

 
2.1. Cât de mulțumit sunteți de starea trotuarelor?  

☐Foarte mulțumit 

☐Mulțumit 

☐Nemulțumit 

☐Foarte nemulțumit 

☐Fără opinie/Nu știu 
         Observații ________________________________ 
 
2.2. Sunteți mulțumit de starea drumurilor din comună?  

☐Foarte mulțumit 

☐Mulțumit 

☐Nemulțumit 

☐Foarte nemulțumit 

☐Fără opinie/Nu știu 
         Observații ________________________________ 
 
2.3. Vă simțiți în siguranță pe străzile din comună? 

☐Da 

☐Nu 

☐Fără opinie/Nu știu 

 
3.1. Sunteți beneficiar al rețelei de apă potabilă din 

localitate? 

☐Da 

☐Nu 

☐Observații 
_________________________________ 
 

3.2. Beneficiați de sistemul de canalizare menajeră? 

☐Da 

☐Nu 

☐Observații 
_________________________________ 

 

IV. EDUCAȚIE 
 
4.1. Ce părere aveți despre școlile și grădinițele din  

Comuna Blăjel?  

☐Sunt în stare bună  

☐Sunt deterioate 

☐Numărul sălilor de clasă este suficient  

☐ Numărul sălilor de clasă este insuficient  

☐ Nu știu 

☐Observații________________________________ 
 

4.2. Ce părere aveți despre dotarea sălilor de curs din 
școli? 

☐Sunt foarte bine dotate 

☐Sunt bine dotate 

☐Dotările sunt învechite 

☐Nu sunt dotate suficient 

☐Nu știu 
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V. SĂNĂTATE VI. TURISM 
 

5.1. Ce părere aveți despre proiectul „Modernizare 
Dispensar Uman, loc. Păucea” implementat de 
autoritatea locală ?  

☐ Este foarte necesar pentru comunitate 

☐ Nu este un proiect necesar pentru comunitate 

☐ Nu am aflat despre proiect 

☐ Fără opinie/Nu știu 
 
5.2. Ce părere aveți despre Construirea unui dispensar 

uman în localitatea Blăjel?  

 ☐ Este foarte necesar pentru comunitate 

☐ Nu este un proiect necesar pentru comunitate 

☐ Nu am aflat despre proiect 

☐ Fără opinie/Nu știu 
 
5.3. Considerați că numărul medicilor și al personalului 

sanitar din comună este suficient ? 

☐Da 

☐Nu 

☐Fără opinie/Nu știu 
 

5.4. Considerați că numărul cabinetelor veterinare și al 
medicilor veterinari din comună este suficient ? 

☐Da 

☐Nu 

☐Fără opinie/Nu știu 
 

VII. SOCIAL  
 

7.1. Ce grupuri cu risc social considerați că ar trebui 
sprijinite cu prioritate  în viitor? 

☐persoanele de etnie romă  

☐ persoanele cu dizabilități  

☐ copiii instituționalizați  

☐ persoanele cu venituri reduse  

☐ persoanele vârstnice dependente  

☐ șomerii înregistrați  

☐ victimele violenței în familie  

☐ copiii cu risc de abandon școlar  

☐ alte grupuri 
.................................................................................. 

 
 

 
6.1. Ce părere aveți despre turismul din comuna Blălej? 

☐Este foarte bine dezvoltat 

☐Este bine dezvoltat 

☐Nu este dezvoltat  

☐Mențiuni_________________________________ 
 

6.2. Sunteți interesat/ă să activați în domeniul turistic (ex: 
agroturism, pensiuni, etc) 

☐Da 

☐Nu 

☐Nu știu 

☐Mențiuni_________________________________ 
 

VIII. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE 
RURALĂ 

 
8.1. Considerați că activitățile în agricultură sunt sprijinite 

suficient? 

☐Da 

☐Nu 

☐Nu știu 

☐Mențiuni_________________________________ 
 

8.2. Practicați agricultura: 

☐Doar pentru întreținerea familiei 

☐Atât pentru întreținerea familiei cât și pentru 
comercializare 

☐Nu practic agricultura 
 

8.3. Sunteți membru al unui grup de producători? 

☐Da 

☐Nu 

☐Nu este cazul 
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IX. ECONOMIE X. ADMINISTRAȚIE 
9.1.  Ce activități economice ar trebui  încurajate 
pentru a se dezvolta teritoriul comunei? 

☐Agricole 

☐Non-agricole (meșteșuguri, turism rural, 
croitorie etc) 

☐Producție 

☐Servicii (turism, medicale, înfrumusețare, IT 
etc) 

☐Altele 
 

10.1. Cum evaluați capacitatea instituției Primarului de  
a gestiona proiectele de dezvoltare? 

☐Foarte ridicată 

☐Ridicată 

☐Scăzută 

☐Foarte ridicată 
 

10.2. Cum apreciați procesul digitalizării în dezvoltarea 
rurală (ex: emiterea de documente electronice, iluminat 
inteligent, ferme și utilaje agricole conectate la internet 
etc) 

☐Este necesar 

☐Nu este necesar 

☐Nu știu cum ar putea ajuta 
 

 

10.3. Care considerați că sunt principalele probleme în comuna Blăjel? Alegeți maxim 5 din lista de mai jos și 

acordați  note de la 1 la 3 în funcție de gravitatea acestora ( 1 = grav, 2= destul de grav, 3= foarte grav) 

☐Depopulare 1 2 3 

☐Îmbătrânirea populației / migrația tinerilor 1 2 3 

☐Rata ridicată a șomajului 1 2 3 

☐Calitatea slabă a învățământului 1 2 3 

☐Infrastructura educațională deficitară 1 2 3 

☐Infrastructura rutieră: drumuri neasfaltate / stare proastă a drumurilor 1 2 3 

☐Starea utilităților:     

alimentare cu apă 1 2 3 

canalizare 1 2 3 

energie electrică 1 2 3 

gaz 1 2 3 

iluminat public 1 2 3 

☐Lipsa accesului la internet  1 2 3 

☐Probleme de mediu: poluarea aerului/ solului/ poluare fonică etc. 1 2 3 

☐Modul de colectare al deșeurilor: nr. dotărilor și al echipamentelor pentru 
colectarea deșeurilor 

1 2 3 

☐Lipsa accesului la piețe de desfacere 1 2 3 

☐Servicii de sănătate limitate 1 2 3 

☐Infrastructură socială slab dezvoltată 1 2 3 

☐Presiune urbană 1 2 3 

☐Siguranța alimentară 1 2 3 

☐Investiții: investiții publice sau private în comună 1 2 3 

☐Timp liber: numărul parcurilor de joacă pentru copii; dotări parcuri ; locuri 
de promenadă 

1 2 3 
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☐Sport și recreere: numărul  și starea sălilor de sport din comună / terenuri 
de sport în aer liber 

1 2 3 

☐Cultură: condițiile și dotările din spațiile culturale pentru petrecerea 
timpului liber 

1 2 3 

☐Administrație: transparență decizională, servicii publice 1 2 3 

  

 

10.4. Care dintre următoarele sectoare de activitate considerați că ar trebui dezvoltate  cu prioritate pentru 

un trai mai bun în localitatea dumneavoastră?  acordați  note de la 1 la 3 în funcție de gradul de 

prioritate ( 1 = prioritate mică, 2= prioritate medie, 3= prioritate mare) 

 

☐Educația 1 2 3  ☐Sănătatea 1 2 3 

☐Industria 1 2 3  ☐Cultura 1 2 3 

☐Prestările de servicii 1 2 3  ☐Turismul 1 2 3 

☐Agricultura 1 2 3  ☐Serviciile publice 1 2 3 

 

1.1. Vă rugăm să vă exprimați opinia cu privire la prioritatea investițiilor propuse pentru perioada 2021 – 

2027 ( 1 = prioritate mică, 2= prioritate medie, 3= prioritate mare) 

 

 

1. Imbunatatirea infrastructurii rutiere în Comuna Blăjel 
 

1 2 3 

2. Construirea unui dispensar uman în satul Blăjel 
 

1 2 3 

3. Construire Gradiniță cu 3 grupe în satul Blăjel 
 

1 2 3 

4. Sistem de alimentare cu apă satul Romanești 
 

1 2 3 

5. Modernizarea, reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale Blăjel 
 

1 2 3 

6. Construire Sală sport școlară 
 

1 2 3 

7. Modernizarea și reabilitarea căminelor culturale din comuna Blăjel  
 

1 2 3 

8. Construire capelă mortuară în satul Blăjel și Păucea 
 

1 2 3 

9. Regularizarea pârâurilor care traversează comuna Blăjel 
 

1 2 3 

10. Altele (specificati) _________________________ 
 

1 2 3 

 

 

Data completării: ____/____/____ 

Vă mulțumim pentru timpul acordat! 


