
1 
 

Cod Operator                                                                               Ora începerii chestionarului 

Nr. chestionarului                                                                      Localitatea  

 

 

CHESTIONAR 

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale “Viitorul” realizează un studiu sociologic asupra nivelului de 

sustenabilitate financiară a autorităților administrației publice locale de nivelul întâi din Republica Moldova. Scopul 

studiului sociologic constă în identificarea barierelor cu care se confruntă reprezentanții administrației publice locale 

pentru a activa mai eficient și a răspunde necesităților comunității. Timpul estimat pentru completarea chestionarului este 

de maxim 5 minute. Răspunsurile dumneavoastră sunt confidențiale și vor fi utilizate exclusiv în scopul prelucrării lor 

statistice. Vă rugăm să răspundeţi sincer la toate întrebările! 

 

1. Care este ponderea următoarelor surse de venit în localitatea Dvs.? ( un singur răspuns pe rând) 

 

 Foarte 

mare 

Mare Medie Mică Foarte 

mică 

a) Venituri proprii 1 2 3 4 5 

b) Mijloace speciale 1 2 3 4 5 

c) Transferuri de la bugetul de stat 1 2 3 4 5 

d) Defalcări de la veniturile generale de stat 1 2 3 4 5 

e) Fonduri și investiții externe 1 2 3 4 5 

f) Încasări din impozitul imobiliar      

 

2. Care, în opinia Dvs., sunt probleme care împiedică autoritatea publică locală să atingă un grad înalt de 

sustenabilitate financiară? (un singur răspuns pe coloană) 

 

 1. În 

primul 

rând 

2. În al 

doilea 

rând 

3. În al 

treilea 

rând 

a) Autonomie fiscală limitată în ce privește impozitele și taxele locale 1 2 3 

b) Baza fiscală în descreștere 1 2 3 

c) Dependența față de nivelul superior 1 2 3 

d) Ineficiența sistemului de transferuri între APC și APL 1 2 3 

e) Transparența scăzută a exercițiilor bugetare locale 1 2 3 

f) Lipsa transparenței în procesul bugetar 1 2 3 

g) Lacune și bariere legislative 1 2 3 

h) Altele (specificați) 1 2 3 
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3. Care din următoarele venituri constituie cea mai mare cotă a veniturilor publice locale? 

a. Taxe locale 

b. Impozitul funciar și pe bunuri imobiliare 

c. Taxa pentru patenta de întreprinzător 

d. Plata din arenda terenurilor și locațiunea bunurilor 

e. Taxa de la prestarea serviciilor contra plată 

 

4. În care domenii din localitatea Dvs. au fost efectuate cele mai mari cheltuieli publice în anul bugetar 

precedent (2014)? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5. La care din următoarele surse ați apelat pentru finanțarea deficitului bugetar local? 

a. Împrumuturi (treceți la sub – întrebarea 6a.) 

b. Mijloace de vânzare a bunurilor proprietate publică 

c. Mijloace de privatizare a bunurilor proprietate publică 

d. Alte surse (specificați) 

 

 6a. Când și de la cine ați contractat ultima oară un împrumut pentru cheltuieli curente și de capital? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

6. Cum considerați că va influența aplicarea Strategiei Naționale de Descentralizare în raport cu creșterea 

autonomiei financiare? 

a. Foarte eficient 

b. Eficient 

c. Moderat de eficient 

d. Ineficient 

e. Nu va influența 

f. Nu știu/Nu răspund 

 

7. Ce ați propune pentru îmbunătățirea actualului sistem de finanțe publice locale? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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DATE DEMOGRAFICE 

D1. Vârsta Dvs.: |__|__| ani  

 

D2. Sexul Masculin 1 Feminin 2 

 

    D3. Ultima şcoală absolvită: 

Studii medii incomplete 1 Studii superioare incomplete 6 

Şcoală generală 2 Studii superioare complete 7 

Şcoală profesională 3 Master (DSA), doctorat 8 

Liceu 4   

Scoală post-liceală (colegiu) 5   

 

D4. Care este stagiul Dvs. în APL? 

1. Mai puţin de 1 an 

2. 1-5 ani 

3. 6-10 ani 

4. Mai mult de 10 ani 

 

       D5. (pentru primari) Câte mandate aţi exercitat în calitate de primar? 

1. Acesta este primul 

2. Un mandat 

3. Două mandate 

4. Trei mandate 

5. Mai mult de trei mandate 

 

 

Vă mulţumim!!! 

 

 

 


