Chestionar pentru consultarea angajaților din instituțiile publice locale privind

potențialul de dezvoltare a Municipiului Mangalia
I. Informații generale
Nume .........................................
Prenume ......................................
În ce tip de instituție lucrați?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Primărie
Prefectură
Consiliul Județean
Direcția Generală a Finanțelor Publice
Direcția de Muncă și Protecție Socială
Instituție de învățământ
Instituție culturală
Unitate medicală
Instituție de cult
Alta, și anume ….

Care este funcția dvs. în cadrul instituției?
............................................................................................................................. ............................
Vechimea în muncă:






< 5 ani
5-10 ani
11-15 ani
16-20 ani
> 20 ani

Categoria de vârstă:






< 25 ani
25 - 34 ani
35 - 44 ani
45 - 54 ani
> 54 ani

II. Perspective de dezvoltare a Municipiului Mangalia
Pe o scală de la 1 (foarte mulțumit) la 5 (foarte nemulțumit), vă rugăm să evaluați implicarea și
eficiența autorităților locale în ceea ce privește:
1
Foarte
mulțumit

2

3

4

5
Foarte
nemulțumit

a. Cooperarea dintre instituțiile publice locale
b. Interacțiunea dintre cetățeni și administrație
c. Disponibilitatea administrației de a colabora cu cetățenii
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d. Crearea de grupuri locale de inițiativă
e.Consultarea publică a cetățenilor pentru stabilirea
priorităților locale
f. Încurajarea participării cetățenilor în viața cetății
g. Oferirea unor clădiri publice pentru scopuri sociale
h. Aplicarea de amenzi din partea unor autorități (de mediu,
sănătate publică, urbanism, patrimoniu și calitate în
construcții etc.)
i. Accesibilitatea serviciilor publice în proximitate
j. Ordinea publică, siguranța cetățeanului
k. Accesul la cultură și organizarea de evenimente culturale
l. Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități
m. Facilitățile pentru petrecerea timpului liber și pentru sport
n. Asistența socială pentru vârstnici, copii etc.
o. Acțiunile pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale

Care considerați că sunt cele mai importante măsuri pentru dezvoltarea Municipiului Mangalia?
Vă rugăm să dați o notă de la 1(cel mai puțin / deloc importantă) la 5 (maximă importanță) pentru
următoarele direcții de dezvoltare:
1
Cel mai puțin
(deloc)
importantă

2

3

4

5
Maximă
importanță

a. Îmbunățățirea sistemului de transport public
b. Construcția de noi trasee pentru bicicliști și alei
pietonale / modernizarea celor existente
c. Construcția de noi unități de învățământ (creșe,
grădinițe, școli, licee) / modernizarea celor existente
d. Modernizarea infrastructurii de sănătate (spitale,
policlinici)
e. Modernizarea infrastructurii de servicii sociale (centre
pentru îngrijirea copiilor, bătrânilor, persoanelor
defavorizate etc.)
f. Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice, spații
verzi, spații dintre blocuri, iluminat public
g. Organizarea de evenimente culturale și sportive
h. Îmbunătățirea planificării și controlului dezvoltării
imobiliare
i. Extinderea rețelelor de utilități publice (apă-canal, gaz,
rețele electrice)
j. Crearea de locuri de muncă
k. Alta, și anume.............................................................

În care dintre domeniile următoare ar trebui accesate fonduri europene de către autoritățile
locale? Indicați maximum 3 domenii
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Agricultură
Înființare/dezvoltare IMM-uri
Turism
Infrastructură socială
Digitalizare și inovație
Asociativitate (asocierea producătorilor în vederea eficientizării valorificării produselor)
Sărăcie, incluziune socială
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h.
i.
j.
k.
l.

Educație și formare profesională
Integrarea minorităților
Promovare
Cultură și sport
Altul, și anume............................

Care dintre următoarele servicii sociale considerați că ar trebui asigurate pentru protecția socială
a locuitorilor municipiului Mangalia? Indicați maximum 3 variante
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Centru de zi pentru bătrâni/copii
Centru multifuncțional de servicii sociale
Centru de îngrijire și asistență medicală pentru vârstnici/oamenii străzii
After-school
Centru de reabilitare pentru persoane cu dizabilități
Centru de consiliere socio-profesională/psihologică
Servicii medicale la domiciliu
Îngrijire la domiciliu pentru bătrâni
Cămin de bătrâni
Ajutoare pentru încălzirea locuinței
Altul, și anume....

Care dintre următoarele obiective considerați că trebuie îndeplinite cu prioritate prin noua
strategie de dezvoltare a municipiului Mangalia? Indicați maximum 5 obiective pe care le
considerați prioritare
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Încurajarea micilor întreprinzători și a IMM-urilor
Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor publice
Creșterea atractivității turistice a zonei
Îmbunătățirea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile
Protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural
Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor
Servicii medicale
Infrastructură socială, sărăcie și incluziune socială
Educație și formare profesională
Sport și cultură
Guvernare și administrație publică
Digitalizare și inovație
Turism
Mobilitate urbană
Mediul înconjurător
Turism
Stil de viață și calitatea locuirii

După părerea dvs., care sunt principalele nevoi și priorități de dezvoltare în Municipiul Mangalia?
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............
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