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Nr. 541 /06.01.2021 
 
 
În atenția: Doamnei Director/ Domnului Director 
 
Referitor la: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Suceava pentru perioada 

2021-2027 
 

Stimată Doamnă, Stimate Domnule, 

 

Județul Suceava, cu sprijinul consultantului extern Synesis Partners S.R.L., elaborează în 
prezent Strategia de Dezvoltare a Județului Suceava pentru perioada 2021 – 2027, document 
strategic esențial pentru dezvoltarea pe termen mediu a județului Suceava și pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile prevăzute în noile programe operaționale ale Uniunii Europene, dar 
și în programele guvernamentale destinate dezvoltării locale / județene și reducerii 
disparităților de dezvoltare între localitățile României. 

Pentru ca Strategia de Dezvoltare să reflecte cât mai fidel contextul economico-social existent 
și nevoile comunităților din județul Suceava, și pentru ca intervențiile incluse în cadrul 
Strategiei și propuse spre finanțare în următorii 7 ani să răspundă cât mai bine nevoilor 
identificate, este necesară analiza percepției unui număr cât mai ridicat de persoane care 
locuiesc sau își desfășoară activitatea la nivelul Județului Suceava.  

În acest context, vă rugăm să ne sprijiniți, prin distribuirea chestionarului anexat, către un număr cât 
mai ridicat de firme înscrise in baza dumneavoastră de date, scopul fiind reprezentat de evaluarea 
percepției reprezentanților mediului de afaceri cu privire la nevoile și problemele existente la nivel 
județean, precum și la oportunitățile de dezvoltare județeană în perioada de planificare următoare, 
respectiv 2021-2027.  

Chestionarul este disponibil în Anexa 1 la prezenta adresă, sau poate fi accesat și completat online, 
inclusiv de pe tabletă, laptop, sau telefonul mobil, la următorul link:  

https://www.surveymonkey.com/r/9FP6NZX  

În cazul în care ați optaț pentru completarea Anexei, avem rugămintea de a transmite răspunsurile 
prin e-mail, la adresa contact@synesispartners.ro.  

Apreciem anticipat operativitatea Dumneavoastră în distribuirea spre completare a 
chestionarului, în măsura în care este posibil, înainte de 20.01.2021. 

 
Vă mulțumim pentru solicitudine, 
S.C. Synesis Partners S.R.L. 
Administrator,  
Oana-Cătălina ȚĂPURICĂ 

 
  

https://www.surveymonkey.com/r/9FP6NZX
mailto:contact@synesispartners.ro
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ANEXA 1 la Adresa nr. 541 / 05.01.2021 

CHESTIONAR  

PRIVIND IDENTIFICAREA PERCEPȚIEI REPREZENTANȚILOR MEDIULUI DE AFACERI DIN JUDEȚUL 
SUCEAVA ASUPRA POSIBILITĂȚILOR DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2021-2027 

 
 
Prezentul chestionar a fost întocmit în cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a 

Județului Suceava pentru perioada 2021 - 2027 și are ca scop evaluarea percepției reprezentanților 

mediului de afaceri cu privire la problemele existente la nivel județean, precum și la oportunitățile de 

dezvoltare județeană și locală în următoarea perioadă de programare. 

Pentru ca rezultatele prezentului chestionar să reflecte o variantă cât mai obiectivă a situației actuale, 

vă rugăm ca la toate întrebările cu variante unice de răspuns să bifați o singură căsuță de răspuns (). 

În cazul în care considerați că niciuna dintre variantele de răspuns nu se aplică sau considerați ca fiind 

relevant un alt răspuns, îl puteți înscrie în caseta marcată cu sintagma Alta/Altele. 
 

1. Vârsta dumneavoastră este:  

☐  sub 20 de ani        ☐ 20 - 29 de ani       ☐ 30 - 39 de ani      ☐ 40 - 50 de ani      ☐ peste 50 de ani 
 

2. Sexul:     

☐   masculin                    ☐   feminin 
 

3. Ultimul nivel de educație absolvit: 

☐ studii primare sau gimnaziale 

☐ studii liceale 

☐ studii universitare 

☐ studii postuniversitare 
 

4. Care este localitatea în care funcționează firma Dumneavoastră? 
 

 
 

5. În ce domeniu își desfășoară activitatea preponderent, firma Dumneavoastră? 
 

 

 
6. Acordați o notă de la 1 la 5 măsurii în care considerați că dezvoltarea mediului antreprenorial 

este susținută la nivelul Județului Suceava, unde 1 reprezintă Foarte scăzută, iar 5 reprezintă 
Foarte ridicată. 

☐  1         ☐  2         ☐ 3        ☐ 4         ☐ 5 
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7. Care sunt principalele 3 probleme/riscuri cu care vă confruntați în activitatea curentă 
desfășurată la nivelul firmei dvs.? 

☐  lipsa resurselor financiare pentru realizarea de noi investiții în cadrul firmei 

☐  lipsa de pregătire a personalului 

☐ lipsa sprijinului din partea instituțiilor publice în vederea susținerii mediului 
antreprenorial (de ex facilități fiscale etc) 

☐  lipsa forței de muncă 

☐  birocrația 

☐  comunicarea greoaie cu instituțiile publice  

☐  altele (vă rugăm specificați):  
 
 
 
 

 
8. Ați fost informat/ă despre proiecte implementate sau în curs de implementare care vizează 

dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltate și implementate de către autoritățile publice la 
nivel județean/de localitate? Dacă da, vă rugăm specificați un proiect. 

 

 
 

9. Acordați o notă de la 1 la 5 necesității implementării unor proiecte de dezvoltare a mediului de 
afaceri local de către autoritățile publice la nivel județean/local, unde 1 reprezintă Foarte puțin 
important, iar 5 reprezintă Foarte important. 

 1    2    3   4    5 
 

10. Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă Județul Suceava raportat la 
domeniul economic și mediul antreprenorial? 

 
 
 

11. Pe o scară de la 1 la 5 unde 1 reprezintă Foarte puțin mulțumit(ă), iar 5 reprezintă Foarte 

mulțumit(ă), cât de mulțumit(ă) sunteți de calitatea și diversitatea serviciilor medicale la 

nivelul Județului Suceava? 
 

☐  1         ☐  2         ☐ 3        ☐ 4         ☐ 5 
 

12. Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii medicale?  

 
Foarte 

mulțumit(ă) 
Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) 

Foarte 
nemulțumit(ă) 

Nu știu/ nu 
răspund 

Medicii de familie        
Laborator de 
analize medicale 

      

Recuperare/ 
balneologie/ 
kinetoterapie 
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Spitalul Județean de 
Urgență ,,Sfântul 
Ioan cel Nou" 
Suceava 

      

Spitalul Municipal 
"Sf. Dr. Cosma și 
Damian" Rădăuți 

      

Spitalul Municipal 
Fălticeni 

      

Spitalul Municipal 
Câmpulung 
Moldovenesc 

      

Spitalul de Psihiatrie 
Câmpulung 
Moldovenesc 

      

Spitalul Municipal 
Vatra Dornei  

      

Spitalul Orăşenesc 
Gura Humorului  

      

Spitalul Orăşenesc 
Siret  

      

Spitalul de Psihiatrie 
Cronici Siret 

      

Spitalul de Boli 
Cronice Solca 

      

Serviciul de 
Ambulanță 

      

Medici stomatologi       

Farmacii       
Asistență medicală 
comunitară 

      

Unitatea medico-
socială Zvoriștea 

      

Unitatea medico-
socială Dumbrăveni 

      

Unitatea medico-
socială Vicovu de 
Sus  

      

Unitatea medico-
socială "Carmen 
Silva" Broșteni  

      

Unitatea medico-
socială Mălini   

      

Asistență medico-
socială la domiciliu 
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13. Vă rugăm să menționați categoriile de medici specialiști de care sunteți mulțumit(ă)? 

 

 
 

 

14. Vă rugăm să menționați categoriile de medici specialiști de care sunteți nemulțumit(ă)? 

 

 

 

15. Care sunt serviciile medicale de care ați avea nevoie în localitatea dumneavoastră? 

 

 

 

16. Ce considerați că funcționează bine și foarte bine în domeniul medical în localitatea dumneavoastră? 

 

 

 

17. Ce considerați că NU funcționează bine în domeniul medical în localitatea dumneavoastră? 

 

 

 

18. Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele măsuri care ar trebui întreprinse în domeniul 

sănătății, în următorii 7 ani, pentru dezvoltarea acestui domeniu la nivelul județului Suceava? 

 

 

 

19. Raportat la nivel județean, care sunt principalele 3 probleme întâlnite: 

Problemă identificată Răspuns 

Agricultură neperformantă  

Lipsa sistemelor de irigație  

Vizibilitate redusă în zona turismului  

Lipsa atracțiilor turistice  

Promovarea deficitară și insuficientă a oportunităților oferite de județ  

Transportul public deficitar  

Infrastructura rutieră necorespunzătoare  

Lipsa locurilor de muncă  

Traficul intens  

Infrastructură sanitară deficitară  

Lipsa/ insuficiența oportunităților pentru activități culturale și de petrecere a 
timpului liber 

 

Delincvența/ Infracționalitatea  
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Îmbătrânirea populației  

Migrația populației  

Gradul redus de urbanizare  

Sistemul de salubrizare  

Starea/ insuficiența spațiilor publice  

Starea/ insuficiența spațiilor verzi  

Starea/ insuficiența unităților de învățământ  

Lipsa fondurilor necesare realizării de investiții  

Capitalul antreprenorial nevalorificat  

Corupția și birocrația  

Altele  

 
20. Care considerați că este principala cauză a problemelor existente la nivelul Județului Suceava? 

☐ Lipsa de implicare a autorităților publice locale în problemele comunității 

☐ Lipsa fondurilor și a investițiilor orientate spre dezvoltarea economică și socială a localității 

☐ Lipsa planificării, a viziunii și a unor obiective clare pe termen mediu și lung, precum și a unor 

documente specifice în acest sens 

☐ Lipsa forței de muncă competentă, capabilă să conducă la progresul județului și a localităților 

componente 

☐ Lipsa unor proiecte coerente, de anvergură 

☐ Lipsa de inițiativă cetățenească și de implicare a cetățenilor în viața comunității 

☐ Lipsa agenților economici care să asigure locuri de muncă pentru populație 

☐ Mediul de afaceri neperformant 

☐ Corupția 

☐ Sărăcia 

☐ Lipsa de vizibilitate a localităților din județ, în ciuda existenței unui potențial ridicat (turistic, 

economic, comercial etc.) 

☐ Alta (vă rugăm specificați):  
 

 

 

 

21. Pe o scară de la 1 la 5 unde 1 reprezintă Foarte puțin important, iar 5 reprezintă Foarte 

important, cum apreciați calitatea sistemului educațional la nivelul Județului Suceava? 
 

☐  1         ☐  2         ☐ 3        ☐ 4         ☐ 5 

 

22. Utilizând o scală de la 1 la 5 (unde 1 reprezintă foarte nemulțumit(ă), 2 nemulțumit(ă), 3 neutru, 4 

mulțumit(ă) și 5 foarte mulțumit(ă)), vă rugăm să menționați în ce măsură sunteți mulțumit(ă)  de 

dotarea materială a unităților școlare de la nivelul localității dvs. 

☐  1         ☐  2         ☐ 3        ☐ 4        ☐ 5 
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23. Utilizând o scală de la 1 la 5 unde 1 reprezintă calitate foarte scăzută, 2 scăzută, 3 medie, 4 bună, 5 

foarte bună), cum evaluați calitatea actului educațional în cadrul unităților școlare de la nivelul 

localității dvs.? 

     ☐ 1         ☐  2         ☐ 3        ☐ 4        ☐ 5 

 

24. Utilizând o scală de la 1 la 5 (unde 1 reprezintă total neimportant, 2 neimportant, 3 moderat important, 

4 important și 5 foarte important), cum evaluați importanța alocării de resurse financiare 

suplimentare pentru dotarea materială a unităților școlare de la nivelul localității dvs.? 

     ☐ 1         ☐  2         ☐ 3        ☐ 4        ☐ 5 

 

25. Utilizând o scală de la 1 la 5 (unde 1 reprezintă calitate foarte scăzută, 2 scăzută, 3 medie, 4 bună, 5 

foarte bună), cum evaluați calitatea resurselor umane din cadrul unităților școlare de la nivelul 

localității dvs.? 

     ☐ 1         ☐  2         ☐ 3        ☐ 4        ☐ 5 

 

26. Care sunt, în opinia dvs. principalele măsuri care ar trebui întreprinse în domeniul educației, în 

următorii 7 ani, pentru dezvoltarea acestui domeniu? 

 

 

27. Vă rugăm să precizați care sunt, în opinia dvs., principalele nevoi/probleme cu care se confruntă 

educația, la nivelul județului Suceava. 

 

 

28. Utilizând o scală de la 1 la 5 (unde 1 reprezintă deloc important și 5 reprezintă foarte important), care 

considerați că sunt aspectele care ar trebui îmbunătățite în domeniul educației din județul Suceava?    

 

Bugetul instituțiilor de învățământ ☐ 1      ☐  2        ☐ 3      ☐ 4       ☐ 5 

Numărul de cadre didactice disponibile ☐ 1      ☐  2        ☐ 3      ☐ 4       ☐ 5 

Nivelul de pregătire al cadrelor didactice ☐ 1      ☐  2        ☐ 3      ☐ 4       ☐ 5 

Calitatea procesului de predare ☐ 1      ☐  2        ☐ 3      ☐ 4       ☐ 5 

Infrastructura TIC a instituțiilor de învățământ ☐ 1      ☐  2        ☐ 3      ☐ 4       ☐ 5 

Dotarea materială a instituțiilor de învățământ ☐ 1      ☐  2        ☐ 3      ☐ 4       ☐ 5 

Infrastructura sanitară ☐ 1      ☐  2        ☐ 3      ☐ 4       ☐ 5 

Asigurarea transportului în comun (cu autobuze școlare 

etc) 

☐ 1      ☐  2        ☐ 3      ☐ 4       ☐ 5 

Procesul participativ (implicarea elevilor şi părinților) în 

îmbunătățirea sistemului 

☐ 1      ☐  2        ☐ 3      ☐ 4       ☐ 5 
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Nivelul de securitate ☐ 1      ☐  2        ☐ 3      ☐ 4       ☐ 5 

 

29. Considerați oportună urmărirea mai eficientă a migrației, stoparea migrației și facilitarea reinsertiei 

pe piața muncii de către instituțiile publice la nivel județean/local? 

☐ Da 

☐ Nu 

☐ Nu este un subiect de interes 

 

30. Care considerați că sunt unele dintre cele mai oportune măsuri de stopare a migrației, care ar putea 

fi puse în practică de către administrația publică locală? 

Măsură Răspuns 

Analize asupra pieței forței de muncă  

Implementarea de programe la nivel județean  

Măsuri active de inițiere de afaceri mici și mijlocii  

Oportunități locale de dezvoltare și/sau de angajare mai numeroase  

Orice altă măsură de stopare a migrației pe care o aveți în vedere (vă rugăm 
specificați) 

 

31. Care considerați că sunt principalii factori de poluare la nivelul Județului Suceava: 
 

☐  Traficul auto 

☐  Lucrările de construcții 

☐  Deșeurile depozitate sau colectate necorespunzător 

☐  Alți factori (vă rugăm specificați):  

 

 
 

32. Raportat la zona  în care își desfășoară activitatea curentă firma dumneavoastră, cât de 

mulțumit(ă) sunteți de următoarele aspecte: 

 
Foarte 

mulțumit(ă) 
Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) 

Foarte 
nemulțumit(ă) 

Nu știu/ nu 
răspund 

Alimentare cu 
apă și canalizare  

      

Administrarea 
parcurilor/ 
spațiilor verzi 

      

Curățenie și 
gestiunea 
deșeurilor 

      

Iluminat public       

Întreținere 
infrastructură 
rutieră și 
pietonală 
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Infrastructura 
educațională 
(grădinițe, 
creșe, școli, 
licee) 

      

Locuri de joacă 
pentru copii 

      

Petrecerea 
timpului liber 

      

Piețe 
agroalimentare 

      

Siguranța și 
ordinea publică 

      

Transportul 
public 

      

 

33. Din punctul Dumneavoastră de vedere, menționați care ar fi primele trei priorități/proiecte 

(domenii) în care ar trebui să se investească în perioada următoare: 

1. ................................................................................................................................................. 

 

2. ................................................................................................................................................. 

 

3. ................................................................................................................................................. 
 

34. Cum calificați calitatea serviciilor efectuate de către primăria din localitatea dvs? 

☐ Foarte slabă 

☐ Slabă 

☐ Satisfăcătoare 

☐ Bună 

☐ Foarte bună 

 

35. Ce v-a plăcut cel mai mult la serviciile oferite de administrația publică locală (din localitatea dvs.)? 

 

 

36. Ce nu v-a plăcut la serviciile oferite de administrația publică locală (din localitatea dvs.)? 

 

 

37. Ce aspecte din activitatea administrației publice locale (din localitatea dvs.) ar trebui îmbunătățite? 
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38. Considerați că modul în care sunt rezolvare problemele ridicate de către cetățeni la nivelul 

administrației publice locale din localitatea dvs  este unul corespunzător? 

☐ Da 

☐ Nu 

☐ Nu știu 

Dacă ați răspuns cu DA mai sus, vă rugăm să ne oferiți un exemplu în acest sens: 

 

 

39. La nivelul localității dvs, cât de des apelează administrația publică locală la consultarea cetățenilor în 

soluționarea problemelor de interes local deosebit, inclusiv în ceea ce privește investițiile propuse la 

nivel de localitate (organizarea de întâlniri de dezbateri publice etc)? 

☐ Deseori 

☐ Arareori 

☐ Niciodată 

☐ Nu știu 

☒ Declar că am luat cunoștință de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și declar în mod 

explicit și îmi dau acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scop contractual și/sau legal de către 

S.C. Synesis Partners S.R.L. Totodată îmi dau acordul față de posibila comunicare a acestor date către autorități publice, 

operatori, terți sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari. 

 

Semnătura 

 

 


