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CHESTIONAR CERCETARE 

 

Secţiunea A: Date socio-demografice și standard de viaţă 

A1. Sunteţi:   bărbat  

    femeie 

    altele 

 

A2. Vârsta în ani împliniți 

A3. Ultima școală absolvită:   

Școală primară (4 clase)  

Școală generală (8 clase) 

Școală profesională 

Liceu 

Școală post-liceală 

Studii universitare 

A4. Statut ocupational: 

Elev/student 

Salariat în sistemul public 

Salariat în sistemul public 

Liber profesionist/antreprenor 

Muncitor ocazional (inclusiv în străinătate) 

Șomer/ă 



 
Casnic/ă 

Pensionar/ă 

Altele: _________________________________ 

A5. Practicaţi agricultura? 

În principal pentru uz personal/întreținerea familiei 

În principal pentru comercializare 

Nu practic agricultura 

A6. Sunteţi membri ai unui grup sau asociaţii de producători?  

   Da 

Nu 

A7. Consideraţi că activităţile în agricultură sunt sprijinite suficient în 
România? 

   Da 

Nu 

A8. Ce tip măsuri ar fi necesare pentru ca activitățile agricole să fie mai bine 
sprijinite? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

A9. Aţi locuit în ultimii 5 ani într-o altă tară decât România, pe o perioadă de 
cel puţin 3 luni? 

   Da 

Nu 

A10. În prezent este cineva din gospodăria dvs. plecat la muncă în străinătate? 

   Da 

Nu 



 
A11. Din câte persoane (inclusiv dvs.) este formată gospodăria dvs.?    

          

A12. Care este numărul de persoane sub 18 ani din gospodăria dvs.? 

          

A13. Cât de mulţumit/ă sunteţi de următoarele aspecte? 

 5 
Foarte 

mulţumit 

 4  3  2  1 
Foarte 

nemulţumit 

 

Locul de muncă pe care îl aveţi          
          

Situaţia materială a familiei dvs.          
          

Locuinţa dvs.          
          

Săntătatea dvs.          
          

Calitatea vieţii familiei dvs. în general          

A14. În ultimile 12 luni, au existat cheltuieli legate de locuinţa principală pe 
care nu le-aţi putut plăti la timp din cauza dificultăţilor financiare? 

  
DA, o 

singură 
dată 

 DA, de 
două sau 
mai multe 

ori 

  
 

NU 

  
Nu este 

cazul/ Nu se 
aplică 

 

Rata la locuinţă      
 

  

        

Rata pentru alte împrumuturi        

        

Cheltuieli neprevăzute        

        

Chiria        

        

Întreţinerea locuinţei (apa, gazul, 
căldura, energia electrică, etc.)  

       

        

Abonament telefonic și TV        



 

Secţiunea B: Satisfacția cu orașul, probleme și implicare comunitară 

B1. În general vorbind, cât de mulțumit/ă sunteți cu viața dvs. în orașul Răcari? 

Foarte mulţumit 

Mulțumit 

Nici mulțumit, nici nemulțumit 

Nemulțumit 

Foarte nemulțumit 

B2. În general, în orașul răcari, credeţi că lucrurile se îndreaptă într-o direcţie 
bună, sau într-o direcţie greșită? 

   Direcţia este bună 

Direcţie este greșită 

B3. În general vorbind, cât de mulțumit/ă sunteți de orașul Răcari? 

Foarte mulţumit 

Mulțumit 

Nici mulțumit, nici nemulțumit 

Nemulțumit 

Foarte nemulțumit 

B4. Gândindu-vă la orașul Răcari, cât de mulțumit/ă sunteți de următoarele 
aspecte? 
 5 

Foarte 
mulţumit 

 4  3  2  1 
Foarte 

nemulţumit 

 

Servicii de salubritate/ gestionarea 
deșeurilor 

         

          
Iluminat public          

          
Starea trotuarelor          

          
Starea drumurilor          

          



 
Calitatea vieţii în general          

          
Locurile de muncă existente          

          
Siguranţa publică          

          
Transportul public către alte centre 

urbane 
         

          
Reţeaua de canalizare          

          
Alimentarea cu apă curentă          

          
Infrastructura sportivă (săli și terenuri 

de sport, bazine de înot, etc.) 
         

          
Infrascructura școlară: școli          

          
Parcuri, spaţii verzi, zone de agrement          

          
Curăţenie          

          
Liniștea în zona în care locuiţi          

          
Piaţa agroalimentară          

          
Bisericile din oraș          

          
Serviciile oferite de primărie          

          
Servicii culturale          

          
Servicii de urgenţă: salvare, pompieri, 

poliţie 
         

          
Servicii stomatologice          

          
Servicii de sănătate          

          
Calitatea educaţiei oferită de unităţile 

de învăţământ din oraș 
         



 

B5. Care considerați că sunt principalele 5 probleme ale orașului Răcari în 
prezent? 

1 _______________________________________________________________ 

2 _______________________________________________________________ 

3 _______________________________________________________________ 

4 _______________________________________________________________ 

5 _______________________________________________________________ 

B6. Credeţi că zona în care locuiţi este afectată de următorii factori? 

  
DA 

 Nu sunt 
sigur 

  
NU 

 

zgomot în locuinţă cauzat de traficul rutier      
 

      

zgomot în locuinţă cauzat de activităţi industriale sau comerciale      

      

zgomot în locuinţă cauzat de vecini      

      

poluarea aerului sau a apei, mirosuri neplăcute, fum, praf etc.      

      

riscul unor infracțiuni (furturi, agresiuni, crime, violenţe sau 
vandalism 

     

B7. Care credeți că sunt cele mai importante proiecte realizate la nivelul 
localității dvs. în ultimii 5 ani? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

          
Locuri de joacă pentru copii          

          
Insfrastructura educaţională: grădiniţe          

          
Restaurante, terase, baruri          



 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

B8. În ultimii trei ani ați participat la următoarele evenimente în comunitate? 

 5 
(Am 

participat 
frecvent) 

 4  3  2  1 
(Nu am 

participat) 

 

B9. Ați participat la ultimele alegeri locale? 

   Da 

Nu 

B10. Care sunt activitățile pe care le desfășurați în general în timpul liber? 

  
Foarte des 

  
Des 

 Nici des, 
nici rar 

  
Rar 

 Foarte rar 
/deloc 

 

Slujbe religioase          
          

Evenimente locale (e.g. zilele orașului)          
          

Activități culturale și sociale organizate de 
primărie 

         
          

Activități educaționale organizate de 
școală 

         
          

Consultări publice la primărie/consiliu 
local 

         
          

Evenimente private cu alți membri ai 
comunității (altele decât cele familiale) 

         

Petrec timp la televizor sau computer          
          

Activități sportive/culturale          
          

Plimbări          
          

Cumpărături          
          

Activități casnice (întreținerea 
gospodăriei, gătit, creșterea copiilor etc.) 

         
          

Lectură          



 

B11. Gândindu-vă la ultimul an, apreciați că ați fost implicat în viața 
comunității? 
   Da 

Nu 

B12. În general vorbind, câtă încredere aveți în următoarele instituții? 

 5 
(Foarte 
multă) 

 4  3  2  1 
(Foarte puţină) 

 

B13. În general vorbind, câtă încredere aveți în următoarele persoane? 

 5 
(Foarte 
multă) 

 4  3  2  1 
(Foarte puţină) 

 

          

Ieșiri cu prietenii          
          

Activități cu copiii          

Instituțiile educaționale din Răcari          
          

Primăria Răcari          
          

Consiliul Județean Dâmbovița          
          

Instituțiile culturale din Răcari          
          

Instituțiile medicale din Răcari          
          

Angajatorii din Răcari sau din proximitatea 
localității 

         

Oameni în general          
          

Colegi de muncă          
          

Locuitorii orașului Răcari          
          

Vecini          
          

Instituțiile medicale din Răcari          
          

Prieteni          
          

Familie          



 

Secțiune C: Priorități de dezvoltare locală 

C1. Pe o scală de la 1-5 (unde 1=deloc important și 5=foarte important) care 
credeți că ar trebui să fie prioritățile de dezvoltare în următorii 5 ani? 

 1 
(Deloc 

important) 

 2  3  3  5 
(Foarte 

important) 

 
 

C2. În ce domenii consideraţi că ar trebui realizate investiţii în viitorul apropiat, 
la nivelul localităţii Dumneavoastră? 
  

DA 
 Nu sunt 

sigur 
  

NU 
 

Educaţional: dotare şcoli, modernizare şcoli şi grădiniţe, activităţi 
extracurriculare, orientare şi consiliere şcolară, formare 

profesională continuă 

     
 

      

Mediu: înființarea/extinderea spațiilor verzi, a parcurilor şi a 
locurilor de joacă 

     

      

Reabilitarea monumentelor istorice şi de 
patrimoniu 

         
          

Dezvoltarea posibilităților de petrecere a 
timpului liber 

         
          

Organizarea de manifestări culturale și 
științifice 

         
          

Consolidarea infrastructurii rutiere          
          

Consolidarea capacității administrative și a 
infrastructurii sociale (scoli, spitale, 

asistență socială) 

         

          
Atragerea investitorilor în zonă și crearea 

de locuri de muncă 
         

          
Atragerea de surse de finanțare pentru 

dezvoltarea orașului 
         

          
Reducerea sărăciei          

          
Reducerea abandonului școlar          

          

Reducerea surselor de poluare a aerului, 
apei șisolului 

         
          

Organizarea de târguri și festivaluri          



 
Infrastructura: drumuri, canalizare, drenaj, baraje, iluminat, 

alimentare cu apă, supraveghere video 
     

      

Cultură: restaurare biserici şi monumente, casă de cultură, 
bibliotecă orăşenească 

     

      
Agricultură: irigaţii, tratarea solului, eroziunea solului, zootehnie, 

domeniul forestier 
     

      

Turism: promovare turistică, pensiuni turistice, restaurare 
obiective turistice, trasee turistice 

     

 

Vă mulţumim pentru participarea dumneavoastră! 


