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Proiect „Alternative pentru energie durabil ă” – PHARE 2006-018-147.01.02/02/DEM 14 
 

CHESTIONAR 
 

Prezentul chestionar urmăreşte să culeagă informaţii necesare unei monitorizări a modului în care o 
serie de acţiuni întreprinse de guvern pentru protecţia mediului sunt cunoscute, au fost valorificate sau se 
doreşte a fi cunoscute şi valorificate la nivelul judeţului Suceava. Aceste informaţii vor fi contribui şi la o  
abordare mai eficace a următoarelor activităţi ale proiectului, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor de 
informare ale comunităţilor ţintă în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi sursele regenerabile de energie.   
 
1. Numărul de locuitori ai comunei dvs. este: 

a. mai mic de 3000 persoane   
b. între 3000 – 5000 persoane 
c. mai mare de 5000 persoane 
 

2. Ce modalităţi de acces la informaţii ce vizează programele pentru protecţia mediului vă sunt disponibile şi 
le-aţi utilizat? 

a. invitaţii la sesiuni de informare/prezentarea programelor 
b. materiale tipărite (broşuri, pliante, etc) 
c. acces Internet 
d. altele, vă rugăm să le precizaţi 
e. nu am acces  

 
3. Care din următoarele instrumente financiare vă sunt cunoscute şi în ce măsură? 

a) Fondul de Mediu:                                             - Bine       - Satisfăcător        - Deloc 
b) Fondul Român pentru Eficienţa Energiei         - Bine       - Satisfăcător        - Deloc 
c) POS Creşterea Competitivităţii Economice     - Bine       - Satisfăcător        - Deloc 

 
4. Consideraţi necesară organizarea de sesiuni de informare privind metodologia de aplicare, selectare si 
finanţare a proiectelor prin Fondul de Mediu, Fondul Roman pentru Eficienţa Energiei sau Programul 
Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice (Axa prioritară 4 – Îmbunătăţirea eficienţei 
energetice – FEDR)? 

a. Da 
b. Nu 

 
5. Cât de utila consideraţi a fi prezentarea unor tehnologii performante care conduc la eficienţă energetică şi a 
unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile, aplicabile în localitatea dumneavoastră? 

a)   Foarte utilă 
b)   Utilă 
c)   Inutilă 

 
6. Menţionaţi dacă  la  nivelul comunei/şcolii dumneavoastră au fost  întreprinse iniţiative în domeniul energiei 
durabile (eficienţă energetică şi energie regenerabilă) prin implementare de tehnologii specifice 

a) Da 
b) Nu, din următoarele motive: 
- nu au fost considerate prioritare astfel de iniţiative; 
- nu au fost cunoscute programe de finanţare specifice; 
- nu s-a dispus de surse financiare pentru cofinanţarea unor astfel de proiecte; 
- nu s-a dispus de personal instruit în scrierea şi managementul proiectelor; 
- metodologia de aplicare, evaluare şi implementare a unor astfel de proiecte implica prea multă 

birocraţie; 
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7. Menţionaţi dacă la nivelul comunei/şcolii dvs. s-au întreprins acţiuni de conştientizare/educare în domeniul 
energiei durabile (eficienţă energetică şi energie regenerabilă)  

a) Da 
b) Nu, din următoarele motive: 
- nu au fost considerate prioritare astfel de iniţiative; 
- nu au fost cunoscute programe de finanţare specifice; 
- nu s-a dispus de surse financiare pentru cofinanţarea unor astfel de proiecte; 
- nu s-a dispus de personal instruit în scrierea şi managementul proiectelor; 
- metodologia de aplicare, evaluare şi implementare a unor astfel de proiecte implica prea multă 

birocraţie; 

8. Daca este cazul, pentru iniţiativele care fac obiectul pct.6, 7 vă rugam să menţionaţi: 

a) Sursa de finanţare şi programul pe care s-a aplicat (surse proprii, guvernamentale, europene, altele) şi 
bugetul acţiunii 
 
 
 

 

 
 
 
b) Obiectivele acţiunii 
 
 
 

 

 

 
 
 
c) Scurtă descriere a beneficiarilor şi nivelului de impact asupra comunităţii 
 

 
 

 

 

 

 
 
9. Cunoaşteţi rezultatele unor proiecte de succes implementate de administraţii publice locale,  agenţi economici 
care au vizat eficienţa energetică sau energia regenerabilă? 

a. Da 
b. Nu,  dar aş vrea să cunosc 
c. Nu 

 
Va mulţumim !  


