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Chestionar pentru evaluarea potențialului local de dezvoltare 
 
 

1. Care credeți că este cea mai importantă problemă a Municipiului Mangalia în acest moment?  
(Un singur răspuns) 

a. Starea infrastructurii rutiere  
b. Sistemul public de transport în comun  
c. Insuficiente parcuri și spații de joacă / spații de recreere 
d. Locuri de parcare insuficiente 
e. Lipsa locurilor de muncă 
f. Sezonalitatea activităților turistice 
g. Lipsa investițiilor în domeniul privat 
h. Lipsa personalului calificat în sezonul estival 
i. Alta, și anume................. 

 
2. Cât de mulțumit sunteți de:  

(Un singur răspuns pe fiecare linie) 

 Foarte 
mulțumit 

Mulțumit Nici mulțumit, 
nici nemulțumit  

Nemulțumit Foarte 
nemulțumit 

Starea drumurilor        

Starea utilităților publice      

Mijloacele de transport în comun      

Facilitățile sportive      

Spațiile verzi      

Condițiile și dotările din unitățile 
medicale 

     

Accesul la apă curentă de calitate      

Locurile de joacă pentru copii      

Grădinițe și creșe      

Piețele agroalimentare      

Accesul la evenimente culturale      

Iluminatul public      

Condițiile și dotările din unitățile de 
învățământ 

     

urățenia din oraș      

Ordinea și liniștea publică      

Serviciile sociale pentru grupurile 
vulnerabile (copii, bătrâni, persoane cu 
dizabilități) 

     

Locurile de muncă      

Consultarea comunității locale în luarea 
deciziilor politice / administrative 

     

Instituțiile publice      

Calitatea aerului      

Oportunitățile de petrecere a timpului 
liber 

     

Mobilierul urban (bănci, coșuri de gunoi 
etc.) 
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3. Care sunt direcțiile prioritare în care ar trebui să se investească mai mult în Municipiul Mangalia? Ierarhizați 
următoarele direcții de dezvoltare după importanță, de la 1 la 5 (1 fiind direcția pe care o consideraţi cea mai 
importantă): 
 

A. Domeniul edilitar Ierarhizare 

opțiuni 

a. Locuri de joacă în cartierele orașului  

a. b. Extinderea transportului public de calitate  

b. c. Locuri de parcare în cartierele orașului  

c. d. Reabilitatea clădirilor publice și a blocurilor / anveloparea blocurilor  

  e. Reabilitarea drumurilor / străzilor și a trotuarelor   

  f. Iluminatul public  

  f. Altceva, și anume....  

 
 

B. Domeniul social Ierarhizare 

opțiuni 

a. Locuințe sociale   

b. Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități  

c. Servicii sociale pentru grupuri vulnerabile: copii, vârstnici, romi  

d. Centre de zi / rezidențiale pentru persoane cu dizabilități, vârstnici, mame cu copii 
mici 

 

e. Servicii de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor  

f. Altceva, și anume......  

  
 

C. Domeniul cultural Ierarhizare 

opțiuni 

d. a. Organizarea unor evenimente culturale  

  b. Facilități pentru sport și petrecerea timpului liber  

  c. Dezvoltarea învățământului preuniversitar  

  d. Punerea în valoare a tradițiilor locale  

  e. Reabilitatea unor monumente istorice ca atracții turistice  

  f. Altceva, și anume..............  

 
 

D. Domeniul economic  Ierarhizare 

opțiuni 

  a. Facilități pentru afaceri mici, locale  

  b. Crearea de oportunități pentru noi locuri de muncă  

  c. Infrastructură pentru activități turistice (camping, aqua park etc.)  

e. d. Facilități pentru procesarea locală a materiilor prime din zonă  

f. e. Extinderea piețelor agroalimentare  

g. f. Altceva, și anume.......  
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E. Domeniul protecția mediului Ierarhizare 

opțiuni 

a. Transport ecologic: piste pentru biciclete, zone pietonale  

  b. Spații verzi / locuri publice în cartierele orașului  

h. c. Managementul / gestionarea ecologică a deșeurilor  

i. d. Gestionarea problemelor legate de praf și zgomot, prin aplicarea taxei de 

poluare în stațiuni 

 

j. e. Promovarea turismului ecologic  

k. f. Altceva, și anume.....................  

 
 
Detalii respondent 
Sexul:  

a. Masculin 
b. Feminin 

 
Vârsta: 

a. < 25 ani 
b. 25-34 ani 
c. 35-44 ani 
d. 45-54 ani 
e. 55-64 ani 
f. > 64 ani 

 

Ultima formă de învățământ absolvită: 

a. Școală primară 
b. Școală generală 
c. Școală profesională 
d. Liceu 
e. Studii universitare 
f. Studii postuniversitare 

 
Ocupația ................................................................. 
Nume ..................................................................... 
Prenume ................................................................ 
Nr. telefon ............................................................. 
Adresa de e-mail .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


