
1. Ce varsta aveti? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20% 

67% 

13%  18-30 ani (20%)

31-45 ani (67%)

46-55 ani (13%)

56-70 ani

peste 70 ani

44% 46% 48% 50% 52% 54%

masculin

feminin

53% 

47% 



 

2.  De cat timp locuiti in aceasta 
localitate? 

 
20% 

27% 

13% 

40% 

10 ani (20%)

20 ani (27%)

30 ani (13%)

aici m-am nascut (40%)

 Intrebarile au fost adresate in mare masura cetatenilor care 
s-au nascut si locuiesc in localitatea unde au fost 
intervievati, s-au locuiesc in aceasta localitate de foarte 
mult timp. S-a urmarit obtinerea informatiilor dintr-un 
esantion reprezentativ din acest punct de vedere. 



3.  Cat de bine cunoasteti aceasta localitate, cetatenii 
sai si nevoile de dezvoltare ale localitatii? 

 
27% 

60% 

13% 
foarte bine (27%)

bine (60%)

satisfacator (13%)

deloc

nu stiu, nu raspund

Marea majoritate a repondentilor estimeaza ca sunt 
bine informati despre localitatea in care locuiesc, 
despre cetatenii ei si nevoile de dezvoltare locala. 
Intrebarea a urmarit obtinerea unui indicator relevant 
al chestionarului atat de calitate cat si de cantitate. 



4. Credeti ca este nevoie de  programe si proiecte finantate de 
U.E. care sa se adreseze Administratiei Publice Locale (APL), 

pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor? 
 

100% 

da (100%)

nu

nu stiu, nu raspund

100% din repondenti aprecieaza ca este nevoie de programe si proiecte finantate de 
U.E. care sa se adreseze in mod direct primariei. Este o abordare fireasca in contextual 
in care primaria este identificata mai mult in mediul rural decat in mediul urban ca 
fiind entitatea responsabila in mare masura de bunastarea fiecaruia. Cetatenii inca nu 
si-au lamurit pe deplin rolul administratie publice locale si limetele de competente ale 
acesteia. Fenomenul de aparenta dependenta fata de administratia locala, este unu 
contraproductiv in procesul de dezvoltare a spiritului antreprenorial individual. 
Rezulta cert, nevoia de a se lucra individual cat si colectiv atat cu cetatenii cat si cu 
administratiile locale pentru a armoniza interesele si asteptarile fiecarei partiin cadrul 
unui proces necesar de separare reala de a responsabilitatilor specifice si legale . 



5.  Credeti ca este nevoie de  programe si proiecte 
finantate de U.E. care sa se adreseze cetatenilor 

pentru imbunatatirea conditiilor de trai? 

 

100% 
da (100%)

nu

nu stiu, nu raspund

La aceasta intrebare operatorii de interviu au inregistrat in afara de raspunurile 
propriu-zise  si gradul de asteptare si speranta pe care fiecare intervievat  si l-a 
manifestat.  Desi notiunea de programe si proiecte a fost confundata la un momentdat 
cu notiunea de ajutor, sprijin eventual gratuitestimam faptul ca la modul general 
cetatenii constientizeaza aspectele pozitive care pot fi generate individual sau colectiv 
de catre  finantarile U.E., constituie cu siguranta un fundament pe care se poate 
construi. Din punct de vedere sociologic suntem inca in perioada de incredere si 
speranta  care ar trebui valorificata corespunzator. 



6. Credeti ca este nevoie de  programe si proiecte finantate de U.E. 
care sa se adreseze mediului de afaceri local ( s.r.l., i.i., p.f.a., societati 

agricole, etc.) pentru creearea unor noi locuri de munca si a 
dezvoltarii locale? 

 

100% 

da (100%)

nu

nu stiu, nu raspund

In contextul in care reprezentantii  mediului de afaceri local detin ponderea in 
esantionare, numarul lor fiind raportat la ponderea pe care o au in parteneriatul GAL, 
raspunsul inregistrat este unul firesc. Interesant este insa aspectul ca toate persoanele 
chestionate privesc la aceste entitati ca la cele mai potrivite persoane si institutii care sa 
aplice in cadrul acestui proiect. O explicatie inregistrata este aceea ca li se recunoaste in 
mod indirect rolul de generator de locuri de munca si deci de buna stare economica si 
sociala. 



7. Credeti ca este nevoie de programe si proiecte finantate de U.E. care sa se 
adreseze ONG-urilor sau altor structuri asociative (asociatii, scoli, institutii 
de cult, etc.) pentru a genera dezvoltare economica si programe sociale  ? 

 

93% 

7% 
da (93%)

nu

nu stiu, nu raspund (7%)

Un numar mare de persoane chestionate suint inregistrate in zona raspunsului “da”, desi atunci 
cand li sa cerut sa defineasca un ONG sau o alta structura asociativa putini au putut sa realizeze 
acest lucru.Aceasta reactie trebuie sa ne duca cu gandul la un alt element deficitar existent in 
teritoriu pe care proiectul poate sa-I diminueze prin interventii specifice. Una dintre solutii ar 
putea fi creearea unor retele reale active in care ONG-urile sa isi demonstreze utilitatea si de 
asemenea stimularea aparitiei de noi structuri asociative. Fiind a IIIa intrebare cu un contiunut 
asemnator procentul mare inregistrat de procentul “da” poate fi si o consecinta a unui 
automatism indus de intrebarile precedente. 



8. Cine credeti ca ar trebui sa se ocupe de 
promovarea si implementarea acestor initiative? 

 

80% 
13% 

27% 
primaria (80%)

scoala

agentii economici (13%)

ONG-uri (27%)

Politia

Rolul Primariei reiese si din aceasta intrebare ca fiind unul determinant. Nu s-a 
putut estima daca acest procent reprezinta nivelul de asteptare al cetatenilor sau o 
estimare reala a situatiei concrete din teritoriu. Procentul relativ mare inregistrat in 
zona ONG-urilor este determinat in mare masura de intrebarea anterioara la care 
operatorii de interviu au intervenit cu explicatii pe langa intrebarile existente in 
chestionar. Chiar daca procentul este alterat de aceste aspecte faptul ca ONG-urile 
sunt privite cu incredere pe acest palier constituie un element pozitiv care ajuta in 
mare masura de cuplarea asteptarilor cetatenilor de zona traditionala a primariei. 



9. Care ar fi metoda cea mai potrivita pentru transmiterea 
informatiilor privind existenta unor oportunitati de finantare 

catre potentialii beneficiari? 

 
27% 

18% 23% 

18% 

14% 
adunari generale cu cetatenii
la primarie (27%)

distribuirea de pliante si
materiale publicitare (18%)

discutii din poarta in poarta
(23%)

intalniri periodice (18%)

organizarea unor evenimente
publice (14%)

Raspunsurile inregistrate la aceasta intrebare sugeareaza in mod cert un mod de lucru pe care responsabilii 
cu actiitatile din GAL trebuie sa si-l insuseasca. Cumuland porcentele care sugereaza faptul ca asigurarea unui 
contact direct cu cetatenii, din poarta in poarta, prin intalniri preiodice sau cu ocazia unor evenimente 
constituie metoda cea mai potrivita de  transmiterea a informatiilor si de animare. 55% din cetatenii 
chestionati doresc si asteapta discutii personale daca se poate la ei acasa. Poate fi insa o obisnuinta creata de 
recentele campanii electorale cand reprezentantii partidelor au folosit aceasta metoda pentru a castiga 
increderea si votul cetatenilor. Se cunoaste insa bine faptul ca oamenii se simt bine atunci cand sunt intrebati 
si li se cere parerea in mediul lor. Raspunsurile la aceasta intrebare sugereaza cu siguranta cele mai potrivite 
modalitati de lucru. 



10.  Cat de multe stiti despre existenta posibilitatii de 
a incepe o afacere proprie cu ajutorul resurselor 
financiare existente in acest moment pe piata? 

13% 

13% 

67% 

7% detin multe informatii
(13%)

informatii satisfacatoare
(13%)

detin informatii putine
(67%)

nu detin nici o informatie
(7%)

Contabilizand raspunsurile si analizandu-le comparativ cele pozitive vizand nivelul de detinere a 
informatiilor cu cele negative din aceeasi sfera tematica s-a constatat cu usurinta ca exista o 
problema insuficient estimata pana la ora actuala din punct de vedere institutional si care se 
adreseaza in mod direct managementului informational din structura GAL. Aceasta problema este 
definita de ponderea extrem de mare a celor care nu detin nici o informatie, sau detin informatii 
putine despre programul LEADER si GAL. Evaluarea implactului acestui aspect relationat la 
eficienta si eficacitatea activitatii din GAL genereaza o concluzie ingrijoratoare. Din acest punct de 
vedere exista o problema. 



11. V-ati gandit sa initiati un proiect finantat din 
fonduri U.E. pentru a v-a imbunatatii nivelul de trai 

prin inceperea unei afaceri proprii? 

 

93% 

7% 
da (93%)

nu (7%)

nu stiu, nu raspund

93% din persoanele intervievate nu s-au gandit sa initieze un proiect finantat din fonduri U.E. Cei 
care au raspuns pozitiv in mare parte conform observatiilor notate de operatorii de interviu este 
posibil sa fi confundat initaitivele personale din surse proprii financiare cu posibilitatile oferite de 
fondurile UE. Si in acest context totusi pozitiv este faptul ca, spiritul antreprenorial cel putin la 
nivel declarativ este extrem de dezvoltat. Acest indicator impreuna cu ceilalti indicatori pozitivi 
inregistrati pot alcatui o reteacare sa genereze mai multe cereri de finantare adresate GAL-ului 



12. Care credeti ca sunt principalele motive pentru care 
dumneavoastra chiar daca v-ati gandit sa incepeti o afacere 

proprie (sau deja ea exista)  nu ati intreprins nimic pana acum? 
 

38% 

33% 

5% 

24% 
nu am avut informatii
(38%)

nu am resurse financiare
(33%)

nu cunosc pe nimeni sa
ma ajute (5%)

proceduri greoaie (24%)

Raspunsurile la aceasta intrebare dezvaluie un alt aspect pe care persoanele chestionate l-au 
amintit initial dar numai tangential. Astfel poate fi identificat ca fiind existent un anumit gen de 
spirit antreprenorial pe care repondentii il subordoneaza mijloacelor financiare proprii,dar 
insuficiente.Intrebarea a avut si rolul de a verifica o intrebare anterioara care facea referire la 
nivelul de informare a potentialilor beneficiari.Raspunsurile confirma faptul ca exista o nevoie de 
informatii care sa clarifice modalitatile de aplicare dar si faptul ca procedurile sunt greoaie atata 
timp cat nu stii nimic sau aproape nimic despre metodologia LEADER si posibilitatile de aplicare. 



13. Cunoasteti persoane(institutii) direct sau indirect 
care au accesat programe si proiecte ale U.E.in 

localitatea dumneavoastra? 
 

73% 

27% 
da (73%)

nu (27%)

Relativ multi cetateni cunosc personal sau au auzit despre exemple de buna practica, 
proiecte de success intemplate in localitatea lor. Acest aspect este firesc deoarece din 
datele statistice existente reiese faptul ca in marea majoritate a localitatilor din 
microregiune s-au implementat priecte mai mari sau mai mici. Gradul mare de 
cunoastere a unor exemple de buna practica din teritoriu ar trebuii exploatat 
corespunzator  stiindu-se bine faptul ca, in mediul rural, exemplele personale sunt 
mobilizatoare. Daca au putut altii voi putea si eu. 
 



14. Ati auzit de Programul  National de 
Dezvoltare Rurala? 

 

87% 

13% 
da (87%)

nu (13%)

 
 

Intr-o proportie covarsitoare persoanele chestionate au auzit de PNDR. Fiind 
insa rugati sa defineasca acest acronim o mare parte din repondenti au avut 
dificultati sa raspunda. 
 



15. Ati auzit de programul LEADER, care este axa IV din PNDR si care 
opereaza activ in localitatea dumneavoastra in acest moment prin 

intermediul Grupurilor de Actiune Locala? 
 

47% 53% 
da (47%)

nu (53%)

Programul LEADER se dovedeste conform acestei intrebari destul de bine cunoscut. Relationand 
raspunsul la aceasta intrebare cu raspunsurile aflate in aceeasi sfera tematica apare un aspect 
contradictoriu. Exista ipoteza conform careia relatia dintre programul LEADER ca si instrument de 
finantare si contextul general sa nu fie extrem de bine armonizata. Programul LEADER a fi perceput ca 
fiind rupt din context si ca ne avand nici o legatura cu PNDR-ul. O explicatie fireasca ar fi, lipsa 
informariilor corecte despre programul LEADER ca parte dintr-un program mai mare PNDR 
 



16. Stiti ce este acela un Grup de Actiune 
Locala (GAL), din cine este format si ce 

activitati desfasoara? 

27% 

27% 

40% 

6% 
da (27%)

detin informatii putine(27%)

nu (40%)

nu stiu nu raspund (6%)

Raspunsurile primite la aceasta intrebare dovedesc faptul ca,procentul celor care nu 
detin informatii si nu cunosc programul LEADER se multiplica daca acuratetea 
intrebarii ofera noi repere. Intrebarea introduce notiunea de GAL nefolosita pana in 
acest moment. Necesitatea de a lamurii aceste notiuni in teritoriu utila pentru 73%  
din cei intrebati sugereaza prioritatea unor abordari care sa vizeze acest aspect in 
munca de animare a teritoriului. 
 



17. Pentru cei care au raspuns ‘Da’ 
(la intreb. 15) – Cum ati dobandit aceste 

informatii? 

14% 

38% 27% 

14% 
7% am beneficiat de un material

publicitar (14%)

cunosc persoane care se ocupa cu asa
ceva si am intrebat (38%)

am participat la o intalnire pe aceasta
tema (27%)

mi-a povestit un prieten/vecin (14%)

un specialist din program mi-a furnizat
informatiile (7%)

Dintre cei relativi putini care au dobandit informatii 38% au intrebat persoane care se ocupa si 
gestioneaza GAL-ul si procesul de animare sau au uzat de alte posibilitati existente. De remarcat este 
faptul ca instrumentele firesti de animare a teritoriului  uzitate la ora actuala sunt insuficiente. 
Participarea la intalniri chiar daca procentul este relativ mare nu este semnificativ pentru procesul de 
animare a teritoriului care foloseste metoda intalnirilor de grup. Interesul pentru a participa la aceste 
intalniri se dovedeste a fi mai de graba conjunctural. Cele 7 procente acumulate de rolul specialistilor in 
activitatea de animare a teritoriului si de furnizarea de informatii arata cat de discreta este prezenta 
acestora in angrenaj. 
 



18. Pentru cei care au raspuns ‘NU’ (la intrebarea 15) – Ati fi 
interest/a sa beneficiati de informatii si consultanta pe tema 

programului LEADER si a Grupului de Actiune Locala (GAL) in mod 
gratuit? 

 

100% 
da (100%)

nu

nu stiu, nu raspund

Procentul de 100% poate fi o capcana in contextul in care in mediul rural 
cetatenii sunt foarte atrasi de tot ceea ce inseamna gratis. Se estimeaza ca, 
analizand comparativ o parte din indicatorii anteriori care au legatura cu 
aceasta intrebare observam faptul ca dorinta de informare a cetatenilor 
este mare  in masura in care este si gratuit. 



19. Ce conditii credeti ca va lipsesc in acest 
moment pentru a depune o cerere de finantare la 

Grupul de Actiune Locala Valea Mostistei? 

36% 

36% 

8% 

12% 8% 

nu am suficienti bani sa
incep (36%)

nu detin o idee clara despre
ce as putea face (36%)

nu cunosc pe nimeni care sa
ma ajute (8%)

nu detin o cladire potrivita
(12%)

nu detin suficient teren (8%)

Intrebarea fiind oarecum repetitiva constatam ca lipsa resurselor financiare proprii 
dobandeste o pondere relativ mica in comparatie cu procentul cumulat prin asocierea 
nevoii de clarificare a ideii de afaceri, de informatii cu procentele obtinute in zona 
lipsei unor spatii si terenuri potrivite pentru investitii.  



20. Daca as dorii sa incep ceva as investii in: 

50% 

12% 

31% 

6% 
activitati agricole (50%)

activitati industriale (12%)

prestari servicii (31%)

agroturism (6%)

Activitatile agricole detin ponderea daca luam in consideratie faptul ca zona 
prestarilor de servicii marea majoritate opteaza pentru prestari servicii in 
agricultura. Activitatile industriale in general sunt dorite a se dezvolta pentru 
procesarea produselor agricole. Agroturismul este inca insuficient cunoscut si dorit. 
 



21. Daca as dorii sa incep ceva consider ca 
reprezentantii GAL- ului ar trebui sa ma contacteze 

uzand de urmatoarele posibilitati: 

44% 

19% 

37% 
direct (44%)

prin telefon (19%)

i-as cauta eu (37%)

Marea majoritate a persoanelor chestionate doresc sa fie 
contactate direct personal la ei acasa , 37% dintre cei interesati sa 
aplice ar fi dispusi sa initieze prin diverse metode procedurile de 
contactare a specialistilor din GAL. 37% totusi nu poate fi 
interpretat ca si grad de interes fata de programul LEADER. 
 



22. Considerati ca in localitatea dumneavoastra 
exista conditii si piata pentru produsele sau 

serviciile pentru care ati fi dispusi sa investiti? 

73% 
7% 

20% 
da (73%)

nu (7%)

nu stiu, nu raspund (20%)

Se dovedeste faptul ca eventuali intreprinzatori au dezvoltat o strategie proprie de 
cercetare a pieti locale sau a altor piete  care ar putea sa absoarba produsele sau 
serviciile pe care ar dori sa le produca. Din zona “nu stiu, nu raspund” aproximativ 
20% se gandesc sa isi ofere produsele si srviciile pe alte piete decat cea locala. 
 



23. Cine credeti ca ar fi cele mai potrivite personae/ institutii 
care ar trebuii sa investeasca pentru dezvoltarea unor activitati 

economice in localitatea dumneavoastra? 

13% 

13% 

74% 

persoane/institutii din
localitate (13%)

nu stiu, nu raspund (13%)

pot investi orice
persoane/institutii (74%)

In general exista un mare grad de permisivitate dovedit conform raspunsurilor 
inregistrate, mai multi cetateni doresc sa se investeasca de catre oricine din localitate 
sau din afara, dorinta comuna fiind aceea de a se creea locuri de munca si deci un 
anumit tip de bunastare. 
 



24.  Credeti ca existenta unor utilitati in localitatea 
dumneavoastra apa, canalizare, gaze, internet, drumuri 
corespunzatoare, etc. ar constitui o oportunitate pentru 

investitori si pentru dezvoltarea afacerilor? 

93% 

7% 

da (93%)

nu stiu, nu raspund (7%)

In mod covarsitor cetatenii au inteles sa puna semnul egal intre utilitati si dezvoltare 
locala. Acesta poate fi un indicator de interes pentru un anumit gen de abordare 
exprimat de cetateni care sa atentioneze administratia publica locala. 
 



25. Considerati ca un mediu inconjurator 
nepoluat trebuie sa constituie o preocupare 

numai pentru: 

7% 

93% 

primaria

scoala

politie

mediul de afaceri (7%)

toti cetatenii si toate
institutiile (93%)

Cand este vorba de protectia mediului inconjurator 93%din cetateni considera ca au o 
responsabilitate directa . |Restul apreciaza ca aceasta problema nu ii priveste direct.  Si ca 
altii sunt responsabili , dovedind astfel o capacitate de intelegere a acestui fenomen 
limitata. 



26. Ce categorii de locuitori ai localitatii sunt cei mai implicati si dornici sa 
participle la identificarea problemelor, discutarea, luarea unor initiative de 

solutionare si  aplicare a acestora? 

24% 

9% 

21% 9% 

21% 

3% 
9% 

4% 

primarul (24%)

salariatii primariei (9%)

consilierii locali (21%)

preotii (9%)

politistii (21%)

profesorii (3%)

oamenii de afaceri (9%)

administratorii magazinelor
(4%)

Si aceasta intrebare demonstreaza rolul important pe care administratia publica locala il 
detine in procesul de dezvoltare rurala, cetatenii chestionati punadu-si cele mai mai 
sperante in primar, iar dupa aceea in consilierii locali. Mai apar mentionati preotii, profesorii 
si oamenii de afaceri fiecare insa fiind perceput ca avand initiative in zona lor de activitate. 
Este dezirabila ideea de a asocia aceste persoane interesate formandu-se grupuri de 
initiativa complementare ca interes si specializare. 



27.  Considerati ca, in conditiile contemporane, o 
societate este avantajata sau dezavantajata, daca 
traieste in mediul rural, comparativ cu cel urban? 

47% 
40% 

7% 6% 
avantajata (47%)

dezavantajata (40%)

nu stiu, nu raspund (7%)

la fel (6%)

Intrebarea in sine este mai mult decat o tema de cercetare sociologica . In functie de 
sistemul de referinta ales pentru sistemul de comparative si de alti factori cum ar fi 
gradul de pregatire scolara si profesionala, nivelul de trai detinut mergand pana la 
starea infrastructurii rutiera si a existentei utilitatilor, de la caz la caz raspunsurile difera. 
Nu se poate trage o concluzie ca urmare a raspunsurilor primite cu ‘da’ sau ‘nu’. Se 
constata totusi ca 47% din cei intrebati estimeaza ca traiul mediu rural se bucura de mai 
multe avantaje decat in mediul urban. In lipsa unor variabile introduse pentru a putea 
dezvolta o analiza complexa, comparativa, cercetarea isi insuseste procentul rezultat din 
chestionare  fara al comenta suplimentar. 



GAL-ul Valea Mostistei va aduna in curand un an de axistenta pe piata iar scopul infiintarii sale a fost 
acela de a gestiona corespunzator resursele financiare puse la dispozitie de U.E. conform 
metodologiei programului LEADER. In contextul in care in aceasta perioada de timp s-a produs o 
dezvoltare institutionala ingreunata insa de lipsa unor resurse , rezultatul activitatii a fost supus 
unui porces de monitorizare si evaluare din punct de vedere al eficientei si al eficatitatii pentru a 
se stabili nivelul de performanta atins. Necesitatea efectuarii unui studiu de piata din acest punct 
de vedere a aparut ca urmare a lipsei de mecanisme si instrumente proprii care sa permita un 
proces de evaluare interna a activitatii din GAL. Daca la data intocmirii acestui studiu exista depus 
si evaluat un singur proiect, (numarul proiectelor aprobate fiind unul din principalii indicatori de 
evluare)  nevoia de a identifica cauzele acestei situatii a devenit una prioritara. Studiul intocmit a 
avut la baza metoda de cercetare sociologica in cadrul careia modelul cauzal a construit suportul 
de cercetare. Orice explicatie cauzala este compusa din doua elemente distincte: un enunt cauzal 
si un model explicativ al procesului de producere a efectului de catre cauza. Aceste aspecte au fost 
explicate in partea introductiva a studiului. Conform procentelor rezultate ca urmare a 
raspunsurilor la intrebari un set de cauze care au determinat un anumit tip de efecte au rezultat, 
iar ele trebuie analizate cu seriozitate.  Elementele de imbunatatire a calitatii activitatii GAL-ului 
trebuie sa tina cont de aceste realitati si sa constituie o prioritate pentru viitoarea perioada de 
functionare a GAL-ului. GAL-ul trebuie sa-si revizuiasca managementul si sa-l centreze pe nevoile 
existente in piata. GAL-ul trebuie sa asigure o mai buna transparenta in procesul decizional 
materializand efectiv principiul specific de luare a deciziilor de “jos in sus”. GAL-ul trebuie sa 
functioneze ca un sistem unitar flexibil adaptat la nevoile beneficiarilor. Dezvoltarea capacitatii de 
autoevaluare poate deveni un instrument de analiza si imbunatatire a activitatii. Raspunsurile la 
intrebari mai dovedesc si faptul ca in zona de reprezentativitate a GAL-ului, in parteneriatul public-
privat creat initiativa si decizia se doreste a nu fi subordonate factorului administrativ, GAL-ul 
trebuie sa armonizeze interesele tutror partenerilor cu strategia de dezvoltare a teritoriului. 


