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CHESTIONAR  

 Acest chestionar se adresează antreprenorilor care doresc să realizeze parteneriate public-private pe 

teritoriul Orașului Gura Humorului. Pentru o analiză corectă a datelor, rugăm ca toate secțiunile să fie completate 

de către persoanele implicate în acest studiu. 

  

1. Care este numele firmei dumneavoastră? 

.............................................................................................................................. 

2. Forma de organizare juridică (bifați o singură variantă): 

 ⎕ SRL    ⎕ SA    ⎕ AF ⎕ PFA ⎕ I.I. 

3. Numărul de angajați ................................................................................................................ 

4.  În ce an a fost înființată firma pe care o dețineți? 

............................................................................................................................................................................. 

5. Care este domeniul dumneavoastră de activitate? 

............................................................................................................................................................................. 

6. Menționați principalul motiv pentru care v-ați înființat această firmă în Orașul Gura 

Humorului: 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

7. Considerați că Orașul Gura Humorului vă oferă oportunități de dezvoltare a afacerii 

dumneavoastră? 

⎕ DA  ⎕ NU 

7.1. Dacă DA, vă rog să motivați răspunsul dumneavoastră: 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

8. Cum evaluați capacitatea Administrației Publice Locale de a dezvolta proiecte 

strategice în Orașul Gura Humorului? 

⎕ foarte ridicată  ⎕  ridicată  ⎕ scăzută  ⎕foarte scăzută 

 

9. Ce probleme întâmpinați în dezvoltarea afacerii dumneavoastră?  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

 

10. Considerați că parteneriatele public-private reprezintă o oportunitate de a dezvolta 

mediul antreprenorial din Orașul Gura Humorului? 

⎕ DA    ⎕ NU 

 

11. În viitor intenționați să dezvoltați un parteneriat public-privat cu Primăria Orașului 

Gura Humorului? 
 

⎕ DA    ⎕ NU 
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11.1. Dacă DA, menționați proiectul/proiectele pe care doriți să îl/le implementați : 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

12. Care este profitul anual al afacerii dumneavoastră? 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

13. Ce sumă din profit este alocată pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră? 

 

              ⎕ <1000 RON     ⎕ 1.000 – 5.000 RON   

⎕ între 5.000 - 10.000 RON   ⎕ >  10.000 RON 

 

14. Prin ce metodă vă promovați serviciile din cadrul afacerii dumneavoastră?  

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

15. Aveți intenția de a angaja personal în cadrul afacerii dumneavoastră în următoarea 

perioadă? 

⎕ DA    ⎕ NU 

 

15.1. Dacă DA, care ar fi numărul acestora? ......................................................... 

 

16. Ce resurse financiare externe ați utilizat în dezvoltarea afacerii?  

⎕ Credite bancare   ⎕ Fonduri nerambursabile  

⎕ Fonduri publice    ⎕ Nu am utilizat resurse financiare externe 

 

 

17. Intenționați să accesați fonduri externe nerambursabile pentru dezvoltarea afacerii 

dumneavoastră? 

⎕ DA    ⎕ NU 
 

  17.1.  Dacă DA, ce proiect doriți să dezvoltați prin intermediul acestor fonduri?  

............................................................................................................................. ....................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................  

 

DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 
 

Vârsta:.................................................................. 
 

Sex: 

⎕  Bărbat     ⎕  Femeie 
 

Ultimul nivel de studii absolvit:      

 ⎕ studii medii   ⎕ școală de arte și meserii   

 ⎕ studii liceale  ⎕ studii universitare   

 ⎕ școală postliceală  ⎕ studii postuniversitare  

 

Calificare profesională: 

.................................................................................................................................................................... 


