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CHESTIONAR DE CONSULTARE pt.ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

2014-2020 a Asociaţiei GAL Podu Înalt Vaslui 
 

Încercuiţi varianta de răspuns care se potriveşte situaţiei dumneavoastră: 

1. Vârsta: 

a) Tânăr cu vârsta între 15-24 ani 
b)  Matur cu vârsta între 25-64 ani 
c) Vârstnic cu vârsta între 65-84 ani   

2. Nivelul de pregătire profesională: 

 a) Studii superioare    b) Studii postliceeale şi de maiştri 

 c) Studii liceeale     d) Şcoli profesionale şi de ucenici 

 e) Învăţământ gimnazial (8 clase)   f)  Învăţământ primar (4 clase) 

 g) Fără şcoală absolvită 

3. Veniturile lunare/anuale le realizaţi din: 

 a)  Salariat bugetar    b)  Salariat mediul privat 

 c)  Activităţi agricole organizate  d)  Activităţi agricole independente 

 e)  Activităţi neagricole organizate   f)  Beneficiar de ajutoare sociale 

4. Unde anume domiciliaţi? 

a) În satul reşedinţă de comună 

b) Într-un sat component al comunei 

5.    La ce utilităţi aveţi acces în localitatea de rezidenţă/domiciliu? 

a) Apă potabilă de la reţeaua comunală  e) Canalizare menajeră 

b) Colectare gunoi menajer    f)  Colectare gunoi de grajd 

c) Gaze naturale     g) Televiziune prin cablu/Internet 

d) Energia electrică 

6. Apreciaţi calitatea drumurilor de acces în comuna/satul în care domiciliaţi: 

a) Excelentă-drum asfaltat în stare foarte bună 

b) Foarte bună-drum asfaltat în stare bună 

c) Bună - drum asfaltat ce trebuie reparat 

d) Satisfăcătoare - drum balastat în stare bună 

e) Nesatisfăcătoare- drum balastat/de pământ în stare necorespunzătoare 

7. Care sunt serviciile pe care le aveţi la dispoziţie în localitatea în care domiciliaţi: 

a) Creşă   h) Medic de familie  o) Sală de sport 

b) Grădiniţă   i) Medic stomatolog  p) Cămin cultural/bibliotecă 

c) Şcoală   j Medic veterinar  q) Post de poliţie 

d) Liceu   k Bază sportivă/stadion r) Târg săptămânal 

e) Frizerie/coafor  l) Reparaţii maşini/utilaje, s Servicii de agrement 

f) Pompe funebre  m) Farmacie   t) Sevicii de contabilitate 

g) Brutărie/cofetărie  n) Servicii de transport mărfuri 
8. Exemplificaţi ce categorie de servicii consideraţi că ar trebui înfiinţate în localitatea 
dumneavoastră:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

Data: ..................... 

mailto:galpoduinalt@galpoduinalt.ro
http://www.galpoduinalt.ro/

