ASOCIATIA GAL SUCEVITA PUTNA
COMUNA HORODNIC DE SUS nr. 1057
JUDETUL SUCEAVA
TEL/FAX 0230 416865
Email : galsucevitaputna@gmail.com
Vă rugăm să completaţi întrebările din secţiunile de mai jos care solicită informaţii privind optiunea dumneavoastra de
dezvoltare strategica a Microregiunii Sucevita Putna
Acest chestionar este destinat evaluării situaţiei curente precum şi a strategiei de dezvoltare a Microregiunii Sucevita
Putna pentru perioada 2016-2020
Date contact:
Institutia ....................................................................................................................
Strada...................................................................Nr.........Cod Poştal.......................
Telefon..................................................Fax..............................................................
Email.........................................................................................................................
Website.....................................................................................................................
Completat de:
.....................................................................................................................
A. DEZVOLTARE LOCALĂ
Comuna ___________________________________________________________
1.

Care este numărul total de proiecte necesare pentru dezvoltarea integrata a Comunei Dumneavoastra în
perioada 2014-2020 ?
număr de proiecte ............................................................................................................

2.

Câte studii de fezabilitate aveţi pregătite pentru aceste proiecte? ...................................
Enumeraţi proiectele pentru care aveţi studii de fezabilitate şi valoarea lor (euro):

a. .....................................................................................................valoare.......
b. .....................................................................................................valoare.......
c. .....................................................................................................valoare.......
d. .....................................................................................................valoare.......
e. .....................................................................................................valoare.......
3.
Există o strategie de dezvoltare locală care să cuprindă proiectele enumerate in priorităţile de dezvoltare ale
institutiei dvs .
Da □

Nu □

NS/NR □
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3.1 Enunţaţi în câteva cuvinte viziunea de dezvoltare a localităţii dvs.
(cf. Strategiei de dezvoltare locala)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4.

Cuantumul bugetului de venituri şi cheltuieli în ultimii 3 ani (2012 - 2014) ?

Lei
Venituri totale
Cheltuieli totale
Valoarea
programate
investiţiilor
realizate
Cofinanţări proiecte
5.

2012

2013

2014

Enumeraţi proiectele atrase în ultimii 5 ani si pe care intentionati sa le atrageti in urmatorii 5 ani .

Denumire proiect atras/ cod contract finantare

Valoare (euro)

Sursa finanţării

Denumire propunere de proiect

Valoare estimata (euro)

Sursa finanţării

Proiecte inovative

Valoare estimata (euro)

Sursa finanţării

6.
Este institutia dvs implicată intr-o asociere de dezvoltare intracomunitară/ înfrăţire/ colaborare de oraşe şi
comune?
Da □
Nu □
Dacă s-a răspuns DA se merge mai departe la 7.1.
6.1. Care sunt membrii Asociaţiei şi ce proiecte are asociaţia în vedere pentru finanţarea din fonduri
structurale?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________
7.

Care sunt principalele puncte tari ale localităţii dvs?
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____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8.

Enumeraţi principalele puncte slabe ale localităţii dvs?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9.

Enumeraţi oportunităţile de investiţii pe care le vedeţi în dezvoltarea localităţii dvs. (terenuri, clădiri, resurse
naturale, forţă de muncă, etc.)?
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
Enumeraţi ameninţările pe care le vedeţi în relaţie cu dezvoltarea localităţii dvs.

10.

11.

12.

1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
Enumeraţi priorităţile de dezvoltare ale localităţii dvs. in conformitate cu obiectivele PNDR 2014-2020
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Cum vedeţi dezvoltarea comunităţii dvs. in următorii 5 ani?
a)
b)
c)
d)

dezvoltare rapidǎ în toate sectoarele
dezvoltare constantǎ, în etape mici
dezvoltare în anumite sectoare
dezvoltarea stagneazǎ

B. INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
Departament___________________________________________________________
1.

Câţi km de strazi/drumuri au fost reabilitaţi în ultimii 3 ani?
a. 2013_______ asfaltare/ denumire drum___________________________________________
b. 2014_______ asfaltare/ denumire drum___________________________________________
c. 2015_______ asfaltare / denumire drum___________________________________________
d. Nici un km

2.

Există un management al deşeurilor în comuna ?
Da □
Nu □
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3.

(Daca raspunsul la întrebarea 3 este Nu) Ce surse de finantare aveti in vedere pentru realizarea acestei
investitii? Ce suma este necesara pentru realizarea investitiei?
a. Buget local
b. Fonduri guvernamentale
c. Fonduri europene
d. Alte surse? Care?........................

Suma necesara..............................................................euro
4.

Cine operează gestionarea deşeurilor în localitatea dvs?
a. Primaria prin Serviciul Specializat
b. Operator privat
c. Alta entitate. Care?..............................

6.

Există mijloace de transport public care să asigure legătura cu localităţile învecinate?
Da □

7.

Nu □

Nu suficient □

Care este starea iluminatului public?
a) funcţionează la nivelul întregii reţele comunale
b) sunt iluminate străzile principale el comunei/orasului
c) nu există iluminat public
8. Enumeraţi proiectele prioritare pe care intentionati sa le atrageti in urmatorii 5 ani , pentru imbunatatirea
infrastructurii de mediu in Comuna dumneavoastra :
Denumire proiect atras

Valoare estimata
(euro)

Sursa finanţării estimata

C. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A COMUNITĂŢII
Comuna________________________________________________________
1.

Ce tip de relaţii exista cu IMM-urile din localitate?
a) Eliberarea de autorizaţii/licenţe pentru IMM-uri;
Vă rugăm detaliaţi răspunsul dvs. ____________________________________
______________________________________________________________
b) Furnizarea de servicii pentru IMM-uri;
Vă rugăm detaliaţi răspunsul dvs. ____________________________________
______________________________________________________________
c) Cooperarea cu IMM-urile pentru implementarea de programe/proiecte iniţiate de instituţia dumneavoastră
;
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Vă rugăm detaliaţi răspunsul dvs. ___________________________________
______________________________________________________________
2.

Ce consideraţi că este necesar pentru îmbunătăţirea/dezvoltarea relaţiilor cu IMM/urile?
a)
b)
c)
d)

Doar eliberarea de autorizaţii/licenţe pentru IMM-uri;
Furnizarea de servicii pentru IMM-uri;
Elaborarea de proiecte comune în beneficiul comunităţii;
Realizarea de contracte cu IMM-urile pentru furnizarea de
servicii către primărie;
e) Controlul activităţii IMM-urilor de către primarie

Da □
Da □
Da □
Da □
Da □

Nu □
Nu □
Nu □
Nu □
Nu □

f) Altele (vă rugăm sa detaliaţi răspunsul dvs

3.

Consideraţi că IMM-urile joacă un rol important pentru comunitate?
Da □

4.

Nu □

Dacă Da, sub ce aspecte?

Specificaţie

a
b
c
d
e
f
g

Importanţa atribuită specificaţiei (se indică locul
atribuit, în funcţie de importanţă . O specificaţie
poate fi nominalizată numai o singură dată, pe un
singur loc/rând)
I
II
III
IV
V
VI
VII

Sunt aducătoare de venituri la bugetul local (prin
impozite şi taxe specifice, conform legii)
Generează locuri de muncă pentru localnici
Investesc importante sume la nivelul comunei
Oferă facilităţi şi servicii pentru turişti, ajută la
dezvoltarea turismului în zonă
Contribuie la crearea şi consolidarea prestigiului şi
brandului local
Crează modele de comportament economic şi
contribuie la creşterea nivelului de civilizaţie
Sunt promotoare ale popularizării şi implementării
la nivelul localităţii a conceptelor de dezvoltare
durabilă şi responsabilitate socială
Alte considerente (vă rugăm să le precizaţi)

h
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5. Care este ponderea în cadrul bugetului local a taxelor colectate în localitatea dvs la nivelul IMM-urilor în ultimul
an?________________________________________%
Din ce sector de activitate provine principalul contribuitor? Comentaţi:

6. Care sunt principalele surse de venit la nivel local?

7.

8.

9.

10.

a. Bugetul de stat___________________%
b. Taxe şi impozite locale____________ %
c. Alte surse_______________________ %
Care ?_______________________
În opinia Dvs. care sunt primele trei sectoare/industrii cu cea mai rapidă creştere din comunitate?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
În opinia Dvs. care sunt primele trei sectoare/industrii cu cel mai rapid declin din comunitate?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Care sunt cei mai neatractivi factori caracteristici mediului de afaceri din comunitatea Dvs. pentru potenţialii
investitori (trei dezavantaje)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Enumeraţi domeniile principale in care IMM-urile vor promova si pe care le vor atrage in urmatorii 5 ani , cu
impact in imbunatatirea dezvoltarii economice a Comunei .
Denumire domenii economice prioritare pentru dezvoltarea IMM-urilor din
Comuna_________________

D. Resurse Umane - Social/Cultură/Învăţământ
Comuna _____________________________________________________________
1.

Ce programe au fost dezvoltate de Primărie sau alte instituţii pentru calificarea forţei de muncă în ultimul an?
a. _________________________________________________________________
b. _________________________________________________________________
c. _________________________________________________________________

2.

Au existat în ultimii ani proiecte de infrastructură prin care s-au construit/ reabilitat/ modernizat şcoli, grădiniţe,
biserici sau biblioteci locale?
Da □

Nu □
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3.

Dacă Da, care au fost aceste proiecte?
Obiective culturale

Tip intervenţie

Valoare(euro)

Şcoli
Grădiniţe
Biserici
Biblioteci
Cămine culturale
Case memoriale
Monumente istorice
Muzee
Alte obiective culturale (vă
rugăm specificaţi)

4.

5.

7.
8.

Există evenimente anuale în localitatea dvs, iniţiate de Primărie sau alte organizaţii?
Da □
Nu □
Care sunt acestea?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Există propuneri de proiecte în acest sens pentru dezvoltarea învăţământului în localitate?
Da □
Nu □
Dacă raspunsul este afirmativ, vă rugăm să enumeraţi trei proiectele prioritare pentru dezvoltarea
invatamantului in Comuna :

Ce numar din populaţia activă a comunei are loc de munca ?............locuitori
Puteti identifica problemele sociale din localitatea dvs? Care sunt acestea?
a)
b)
c)
d)
e)

Sărăcie
Integrarea Minorităţilor
Slaba calificare a forţei de muncă
Migraţie
Altele. Care?.................................................................

__________________________________________________________________________________
11. Ce fel de servicii medicale există pe raza localităţii?
a) Spital

□ nr.

b) Cabinete medicale specializate

□ nr.

c) Farmacie □ nr.
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d) Cabinete medicale individuale □ nr.

12. Există servicii de asistenţă socială la nivelul localităţii?
Dacă DA, care sunt acestea şi cine le oferă?
_____________________________________________________________________________________
12.

Câte persoane primesc venitul minim garantat? ..................?

13.

Care este numarul de plecări definitive din comuna în perioada 2007-2013?
a) în alte judete : ........................
b) către mediul rural:...................
c) în străinătate .............................

E. Capacitate administrativă
Comuna _____________________________________________________
1.
2.
3.

Există un Plan urbanistic general actualizat?
Da □
Nu □
Există un departament de integrare europeană/Proiecte în Primăria dvs?
Da □
Nu □
Câte persoane din Primărie au participat la sesiuni de instruire pe teme legate de finanţări europene şi fonduri
structurale?................................................persoane

4.

Câte persoane specializate în scrierea sau gestiunea proiectelor
primărie?......................................................................................persoane

5.

Consideraţi că mai aveţi nevoie de alţi funcţionari în acest scop?

6.

7.

□ Da, Dacă Da: explicaţi de ce:....................................................................
□ Nu
Există un sistem informatic integrat de gestionare a diverselor activităţi în Primărie?
Da □
Nu □
Dacă Da, ce activităţi gestionează:
_____________________________ _____________________________
Există un Raport anual al primăriei privind activitatea acesteia?
a. Există raport conform legii 544/2001
b. Există Raport de Activitate al Primarului

8.

Câte dezbateri publice au avut loc în 2014-2015 pe teme de interes public?
a. 2014_________________________________________________
b. 2015_________________________________________________
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există

la

nivel

de

9.

c.

Nici una

d.

NS/NR

Aţi apelat la consultanţă externă în ceea ce priveşte accesarea fondurilor?
Da □
Nu □
Dacă Nu, de ce?

10.

Care dintre instituţiile următoare ar trebui să fie mai active şi să vă sprijine în dezvoltarea proiectelor locale?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11.

Consiliul Judeţean
Primaria
Agenţia de Mediu
Agenţia Judeţeana de Ocupare a Forţei de Muncă
ADR Nord-Est
Autorităţile de Management din ministere responsabile cu Fondurile Structurale
Scolile
Liceele / colegiile

Cum vedeţi sprijinul din partea acestora?

_____________________________________________________________________________________
Reprezentantul Instituţiei
Ştampila instituţiei

Vă mulţumim pentru timpul şi atenţia acordate completării acestui chestionar.
Echipa Asociatiei GAL SUCEVITA PUTNA vă asigură că va depune eforturi considerabile în sensul regenerării şi dezvoltării comunităţii
dumneavostră prin PNDR 2014-2020, Sub-Masura 19.2
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