
Nume operator__________________     Nr chestioanar________ 
         Nr baza______________ 
 
 
 

CHESTIONAR 
Sondarea mediului de afaceri  pentru elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Ceplenița 
 
Buna ziua! 
In vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Ceplenița, primaria a contractat în urma unei proceduri de 
achiziție publică serviciile pentru realizarea acestui document. Pentru fundamentarea acestuia vom realiza o cercetare pe 
bază de anchetă la nivelul populației, motiv pentru care vă solicităm sprijinul și implicarea în acest demers, în măsura în 
care aveți disponibilitatea și dorința să o faceți.  
Vă multumim anticipat! 
 
1. Date de încadrare și identificare 
 
1.1. Numele firmei_____________________________________________________________________ 
 
1.2 Anul înființării______________________________________________________________________ 
 
1.3 Forma de organizare juridică: □SRL  □SA  □AF  □PFA  □I.I. 
 
1.4 Ce activitate prestați?________________________________________________________________ 
 
1.5 Numele și prenumele dvs____________________________________Telefon___________________ 
 
1.6 Ce funcție dețineți în firmă?___________________________________________________________ 
 
1.7 Vârsta:  
□1. 18-24 ani  □2. 25-34 ani  □3. 35-44  □4. 45-54 ani  □5. 55-64 ani  □6. peste 65 ani 
 
1.8 Sexul □1 brăbat  □2 femeie 
 
1.9. Ultimele studii absolvite: 
□1. Școală generală    □4. școală post-liceală 
□2. Școală profesională    □5. studii universitare  
□3. Liceu     □6. studii postuniversitare 
 
1.10 Ce calificare ați obținut în urma studiilor?______________________________________________ 
 
1.11 Unde este înegistrat sediul firmei? 
□1. Arama  □2. Ceplenița  □3. Petroșica 
 
2. Aspecte generale 
 
2.1 Ce vă place cel mai mult în comuna Ceplenița? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 



2.2Cum apreciați inițiativa primăriei de a identifica opinia oamenilor de afaceri cu privire la dezvoltarea 
comunei Ceplenița? 
□1. Foarte necesară  □2. Necesară  □3. Puțin necesară □4. Deloc necesară 
 
2.3 Cum evaluați capacitatea primăriei de a gestiona dezvoltarea comunei Ceplenița?  
□1. Foarte ridicată □2. Ridicată  □3. Scăzută □4. Foarte scăzută 
 
2.4 Cât de mulțumit sunteți de implicarea primăriei în susținerea mediului de afaceri local? 
□1. Foarte mulțumit    □2. Mulțumit          □3. Nemulțumit      □4. Foarte nemulțumit 
 
2.5 Ce ar trebui să facă primăria în perioda următoare pentru dezvoltarea activității dvs? 
a_________________________________________________________________________________ 
b_________________________________________________________________________________ 
c_________________________________________________________________________________ 
 
2.6 Considerați că angajații primăriei vă spijină în rezolvarea problemele zilnice? 
□1. In foarte mare masura    □2. În mare măsură    □3. În mică măsură    □4. În foarte mică măsură 
 
2.7 Considerați că primarul se implică activ în rezolvarea problemelor dumneavoastra? 
□1. In foarte mare masura    □2. În mare măsură    □3. În mică măsură    □4. În foarte mică măsură 
 
2.8 Ce greutăți întâmpinați în derularea activității firmei? 
a_________________________________________________________________________________ 
b_________________________________________________________________________________ 
c_________________________________________________________________________________ 
 
2.9 Ați fi dispus să demarați un parteneriat public – privat cu primăria comunei Ceplenița? 
□1. Da  □2. Nu 
 
2.10 Unde vă vindeți produsele și serviciile? 
□1. la nivel local (sat și comunele alăturate) 
□2. la nivel județean 
□3. la nivel regional 
□4. la nivel național 
 
2.11 De unde vă procurați materiile prime și serviciile necesare activității dvs? 
□1. din zonă, de la firme specializate 
□2. de pe piața comunitară sau din import 
□3. de la firme mici, prodcători individuali 
□4. firma produce singură materia primă 
 
2.12 Cum colaborați  cu: 
- Firmele din același domeniu de activitate?        
  □1. foarte bine  □2. bine  □3. slab   □4. deloc 
- Din domenii de activitate diferite sau conexe activitate?   
  □1. foarte bine  □2. bine  □3. slab   □4. deloc 
 
2.13 Cum colaborați  cu următoarele instituții? 

Primăria □1. foarte bine  □2. bine  □3. slab   □4. deloc 

Consiliul Județean □1. foarte bine  □2. bine  □3. slab   □4. deloc 

Prefectura □1. foarte bine  □2. bine  □3. slab   □4. deloc 

Direcția Sanitar Veterinară (DSV) □1. foarte bine  □2. bine  □3. slab   □4. deloc 



Direcția Agricolă și Dezvoltare 
Rurală (DADR) 

□1. foarte bine  □2. bine  □3. slab   □4. deloc 

Agenția de Plăți și intervenție 
pentru Agricultură (APIA) 

□1. foarte bine  □2. bine  □3. slab   □4. deloc 

Agenția pentru finațarea 
Investițiilor Rurale (AFIR) 

□1. foarte bine  □2. bine  □3. slab   □4. deloc 

 
 
2.14. Ce obstacole ați întâmpinat în dezvoltarea afacerii și cât de mult v-au afectat? 

Lipsa spațiilor de depozitare □1. foarte mult □2. mult □3. puțin  □4. Deloc 

Lipsa spațiilor pentru creșterea 
animalelor 

□1. foarte mult □2. mult □3. puțin  □4. Deloc 

Accesul la surse de finanțare (credite, 
fonduri nerambursabile, etc) 

□1. foarte mult □2. mult □3. puțin  □4. Deloc 

Nivelul de pregătire al forței de muncă □1. foarte mult □2. mult □3. puțin  □4. Deloc 

Infrastructura de transport □1. foarte mult □2. mult □3. puțin  □4. Deloc 

Fiscalitatea existentă la nivel local □1. foarte mult □2. mult □3. puțin  □4. Deloc 

Birocrația existentă la nivel local □1. foarte mult □2. mult □3. puțin  □4. Deloc 

 
2.15 Ce părere aveți despre apariția altor firme în comună, indiferent de domeniul de activitate? 
□1. un risc deoarece crește concurența 
□2. o oportunitate de a promova produsele împreună 
 
3. Dezvoltarea economică 
 
3.1 Cum a evoluat cifra de afaceri în ultimii 3 ani? 
□1. A crescut  □2. A stagnat  □3. A scăzut 
 
3.2 Ce prcent din profitul anual este alocat pentru dezvoltare (reinvestire)? 
□1. sub 5%  □2. Intre 5% si 10%  □3. Peste 10% 
 
3.3 Ce prioritate ar trebui acordată fiecărui sector de activitate în vederea dezvoltării niveluilui de trai din 
comuna Ceplenița? 1=prioritate minimă, 3=prioritate maximă 

 1 2 3  1 2 3 

□1. Educație    □5.Construcții civile și industriale    

□2. Cultură    □6. Industria    

□3. Sănătate    □7. Prestări de servicii    

□4. Comerț    □8. Aricultură    

 
3.4 De care dintre următoarele servicii estimați că ați avea nevoie în următorii 5 ani? 

 Foarte 
mare 
măsură 

În mare 
măsură 

În mică 
măsură 

In foarte 
mică 
măsură 

Deloc 

1 Consultanță pentu rezolvarea anumitor 
probleme 

     

2. Consultanță pentru dezvoltarea strategică a 
afacerilor 

     

3. Consultanță în domeniul achizițiilor publice 
și private 

     

4. Planificarea producției      

5. Educație/formare profesională continuă      



6. Studii de piață cu privire la produse și 
servicii 

     

7. Identificarea de parteneri interni      

8. Identificarea de parteneri externi      

9. Informare cu privire la oportunitățile de 
finanțare 

     

10 . Sprijin pentru pregătirea de cereri de 
finanțare 

     

 
 
3.5 Cum vă promovați produsele? 
 □1.prin publicitate exterioară 
□2. prin intermediul clienților, persoanelor din zonă 
□3. prin publicitate în presa scrisă 
□4. prin publicitatea audio și video 
□5. website-uri 
□6. altele 
 
4. Proiecte de finanțare 
 
4.1 Care sunt sursele dvs de finanțare? 
□1. fonduri proprii    
□2. fonduri publice     
□3. fonduri europene 
□4. credite bancare
 
 
4.2 Ați apelat până în prezent la servicii de consultanță în vederea obținerii unor surse de finanțare 
interne sau externe, ori în vederea extinderii activității firmei dvs? 
□1. da 
□2. inca nu, dar mă gândesc să apelez 
□3. nu apelez pentru că momentan nu am nevoie 
□4. nu am apelat și nu voi apela niciodata. 
 
4.3 Știți că există fonduri externe nerambursabile ce susțin dezvoltarea întreprinderilor și care pot fi 
accesate direct de reprezentanții mediului de afaceri în cadrul Grupului de Acțiune Locală Belcești - 
Focuri? 
□1. Da  □2. Nu 
 
4.3.1 În prezent, firma pe care o reprezentați : 
□1. are în vedere pregătirea unui proiect și se informează cu privire la condițiile de eligibilitate 
□2. are proiect ăn pregătire 
□3. are un proiect de finanțare depus și asteapta aprobarea acestuia 
□4. are un proiect de finanțare aprobat 
□5. are un proiect de finanțare implementat 
□6. nu este interesată 
 
4.4 Dacă vi se oferă suma de 200.000 euro nerambursabili, ce proiecte ați face în comuna Ceplenița? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 



4.5 Ce sumă din fonduri proprii intenționați să cheltuiți pentr dezvoltarea afacerii?___________ (euro) 
 
4.6 Aveți cunoștință despre proiectele pe care primăria le realizează la nivelul comunei Ceplenița? 
□1. Da  □2. Nu 
 
4.7 Ați fost informat cu privire la proiectele pregătite pentru comuna Ceplenița? 
□1. Da  □2. Nu 
 
4.8 Ce proiecte importante credeți că ar trebui să fie realizate în comuna Ceplenița? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
5. Dezvoltarea resurselor umane 
 
5.1 Câți angajați are firma dvs?_______angajați 
Din care________femei ________bărbați 
5.1.1 În următoarele 12 luni intenționați să angajați personal? 
□1. Da  □2. Nu        Daca da,care este motivul?_______________________________________________ 
5.1.2 În următoarele 12 luni intenționați să concediați personal? 
□1. Da  □2. Nu        Daca da, care este motivul?_______________________________________________ 
 
5.2 Câți angajați aveți pe fiecare categorie de vârstă? 

sub 25 ani Intre 25 si 40 ani Intre 40 si 55 ani Peste 55 ani 

    

 
5.3 Câți angajați aveți cu următoarele studii? 

Studii generale Liceu Studii superioare 

Necalificați Calificați Necalificați Calificați Necalificați Calificați 

      

 
5.4 Aveți informații cu privire la oferta de forță de muncă la nivel local? 
□1. Da  □2. Nu         
 
5.5 Cum ați caracteriza forța de muncă disponibilă la nivel local? 
□1. Pregătită 
□2. Nepregătită 
□3. Suficientă 
□4. Insuficiență 

□5. Calificată 
□6. Necalificată  
□7. Altele_____________ 

 
5.6. Care dintre următoarele cursuri considerați că sunt necesare pentru dumneavoastră și personalul 
din firma dumneavoastră? 
□1. Cursuri de pregătire practică a angajaților 
□2. Cursuri de administrarea afacerii 
□3. cursuri pentru desfacerea produselor 
□4. cursuri de atragere de surse de finanțare 
 
 
Data completării:_________________ 
Ora completării__________________ 


