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RAPORTUL CERCETĂRII CANTITATIVE ADRESATE REPREZENTANŢILOR 

COMUNITĂŢII  

Obiectivul general al cercetărilor adresate reprezentanților locali din comuna Josenii 

Bârgăului a constat în identificarea percepției reprezentanților comunității privitor la 

nivelul curent de dezvoltare al comunei Josenii Bârgăului şi în trasarea unor direcţii de 

dezvoltare viitoare a comunei. 

În cadrul cercetării cantitative desfășurate, metoda de cercetare utilizată a fost 

sondajul, eșantionarea fiind nealeatoare, bazată pe raționament, adică au fost vizați 

acei subiecți de la care s-a considerat că se pot obține informaţii corecte. 

Instrumentul de cercetare utilizat a fost un chestionar conceput astfel încât să permită 

obținerea unor răspunsuri utile pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

 

REZULTATELE CERCETĂRII  

Situația din comuna Josenii Bârgăului privind aspectele specifice domeniului 

Infrastructură 

43.33% dintre respondenți apreciază că starea drumurilor şi a trotuarelor din comună 

este „proastă”, 19.33% consideră că starea drumurilor este „nici proastă nici bună”, 

6.67% consideră că starea drumurilor este „bună”, în timp ce  30.67% apreciază 

această situație ca fiind „foarte proastă”.  
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Starea drumurilor care fac legătura cu orașele din apropiere este „foarte proastă” în 

opinia a 53.33% dintre respondenți, „proastă” în opinia altor 31.33%, nici proastă nici 

bună în opinia altor 8.67% iar 6.67% dintre respondenți spun ca starea drumurilor care 

fac legătura cu orașele din apropiere este „bună”. 

 

Persoanele investigate consideră că situaţia energiei electrice din comună este  „nici 

bună, nici proastă” (12.67%)  iar un procent de 87.33% dintre respondenți apreciază 

situația energiei electrice din comună ca fiind „bună”. 
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Situația rețelei de apă potabilă din comună este „nici bună, nici  proastă” în opinia a 

12% dintre respondenți, 60.67% spun că este „bună” iar 27.33% nu știu aprecia 

aceasta situație. 
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Situația rețelei de gaze naturale din comună este „foarte proastă” în opinia a 12% 

dintre respondenți, „proastă” în opinia a 18.67% dintre respondenți iar 69.33% spun că 

rețeaua de gaze naturale „nu exista”. 

 

 

Situaţia iluminatului public este considerată „bună” (93.34%),  „nici bună, nici proastă” 

(3.33%) si „proastă” (3.33%) de către respondenți. 
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Doar 5% dintre cei investigați apreciază că situaţia accesului la telefonia fixă în 

comună este „bună”, 9.33% spun ca este „foarte proasta” 7.33% susțin că este „nici 

proastă, nici bună”, 57.33% susțin că este „bună”, în timp ce 17.34% nu știu sau spun 

ca nu exista acest aspect. 
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Se poate afirma că majoritatea respondenții sunt mulțumiți de accesul la telefonia 

mobilă pe care îl au în comună, întrucât 66.67% dintre ei consideră că situaţia 

accesului la telefonia mobilă este „bună”. 
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În ceea ce priveşte situaţia parcurilor şi a spațiilor verzi existente în comună, se 

constată că mai mult de un  sfert dintre locuitorii comunei „nu știu/nu exista” nici un 

răspuns privitor la acest aspect (26.67%); 13.33% din cei intervievați consideră că 

situația parcurilor și a spațiilor verzi este „foarte proastă”, 21.33% consideră că situația 

parcurilor și a spațiilor verzi „este proastă”, 15.34% spun că situația este „bună” iar 

23.33% spun că situaţia „nu este nici bună, nici proastă”. 
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12% dintre respondenți „nu știu sau nu pot aprecia” situaţia locurilor de agrement din 

comună, 11.33% apreciază situaţia locurilor de agrement existente în comună ca fiind 

„proastă”, 25.34% spun că situația „nu este nici proastă, nici bună”, 11.33% dintre 

respondenți spun că este „foarte proastă” iar 40 % spun că situaţia locurilor de 

agrement este „bună”. 
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În ceea ce privește spațiile de joacă pentru copii existente în comună,12% dintre 

respondenți  spun ca „nu știu/nu exista” acesta situaţie, 23.33 % consideră aceasta 

situație „proastă”,  33.33% consideră că situația este  „nici proastă nici bună”, 18.67%  

dintre respondenți consideră această situaţie ca fiind „foarte proastă” iar 12.67% 

dintre respondenți apreciază această situaţie ca fiind „bună”. 
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Situația din comuna Josenii Bârgăului privind aspectele specifice domeniului Mediu 

 

Jumătate din subiecții investigați, 50%, spun ca rețeaua de distribuție a apei şi 

canalizare din comună „nu exista/nu știu”, în timp ce 22.67 % dintre respondenți o 

consideră „proastă”, 15.33% o consideră „bună” iar 12%  spun ca rețeaua de distribuție 

a apei si canalizare din comuna este „foarte proasta”. 
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Curățenia din comună este „bună” în opinia a 54.67% dintre respondenți, „nici bună 

nici proastă” în opinia altor 31.33% iar 14% spun că este „proastă”.  

 

Serviciile de colectare a gunoiului şi deșeurilor sunt „bune” în opinia a 70.67% dintre 

cei investigați iar 29.33% spun că serviciile nu sunt „nici proaste, nici bune” . 
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Calitatea aerului în comună este considerată „bună” și „foarte bună” de către toți  cei 

investigați. 
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Situaţia din comuna Josenii Bârgăului privind aspectele specifice domeniului 

Economie 

 

Din numărul total de persoane investigate 47.33% sunt de părere că situația privind 

oportunităţile de găsire a unui loc de muncă în comuna Josenii Bârgăului sunt „foarte 

proaste” iar 52,67% clasifică această situaţie drept „proastă”. 
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44.67 % din totalul celor investigați apreciază că situaţia referitoare la numărul şi 

diversitatea IMM-urilor existente în comună este „foarte proastă”, 48 % considera ca 

această situație este „proastă” iar 7.33% „nici proastă, nici bună”. 
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Capacitatea de atragere a investitorilor în comună este „proastă” și „foarte proastă” în 

opinia a marii majorități din persoanele investigate (78%). 

 

 



 

 17 STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND ANALIZA FACTORILOR INTERESAȚI, ANCHETE SOCIALE 

54% dintre persoanele anchetate consideră că situaţia suprafeţelor agricole din 

comună este „bună”, 25.34 % apreciază această situaţia ca fiind „nici bună, nici 

proastă”, 11.33% spun ca este „proastă” iar 9.33% susțin că este foarte proastă. 

 

În ceea ce priveşte calitatea culturilor şi dotarea cu echipamente agricole 40 % dintre 

reprezentanții comunității cred că situaţia comunei din acest punct de vedere este 

„bună”, 34.67 % apreciază că nu este „nici bună, nici proastă”, 12% apreciază că este 

„proastă” iar 13.33%  apreciază că este „foarte proastă”. 
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Situaţia comunei referitor la creşterea animalelor este „bună” în opinia a 58.67 % 

dintre cei investigați, 25.33% apreciază că situaţia comunei din această perspectivă 

„nu este nici proastă, nici bună”, 7.33% apreciază că este „proastă”, iar 8.67% din 

totalul respondenților spun că este „foarte proastă”. 
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Cumulat, mai mult de jumătate dintre persoanele investigate consideră că situaţia 

comunei referitoare la prelucrarea şi comercializarea de produse din producţia 

agricolă/animală existentă este „foarte proastă” (28%) sau „proastă” (33.33%). Un alt 

procent semnificativ, de 22%  „nu știu sau nu pot aprecia sau nu exista” iar 16.67% 

apreciază ca este „bună”. 

 

Situaţia halelor agroalimentare şi a târgurilor de animale din comună este „foarte 

proastă” în opinia a 26 % dintre cei chestionați, „proastă” conform părerii altor 34%, 

15.33% spun că este „bună” iar 24.67% dintre ei „nu știu sau nu pot aprecia această 

situație”. 
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Referitor la potenţialul comunei pentru dezvoltarea afacerilor în sectorul serviciilor, 

cele mai multe dintre persoanele investigate, reprezentând 29.33% din totalul celor 

investigați, cotează acesta situaţie drept „proastă”, urmată de ponderea celor care 

apreciază că situaţia comunei din acest punct de vedere ca fiind „buna” (22.67%). 
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Aproape jumătate dintre subiecții investigați, 48.67%, consideră că posibilitatea de a 

face cumpărături în comună este „bună”, 23.33 % apreciază că este „nici bună, nici 

proastă”, 14.67% apreciază că este „proastă” iar 13.33% spun că este „foarte bună”. 
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În procent de 40%, populația apreciază că situaţia comunei în privința numărului de 

turişti care o vizitează este „proastă”, 14.67% consideră că situaţia comunei din acest 

punct de vedere, este „foarte proastă”, 18.67% spun că situația „nu este nici proastă 

nici bună”, 23.33% dintre respondenți spun că este „bună” iar 3.33% „nu știu sau nu 

pot aprecia” această situaţie. 
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Unităţile de cazare pentru turişti sunt apreciate ca fiind „bune” în proporţie de 7.33% 

din totalul celor chestionați, 27.33% spun că unităţile de cazare sunt „nici proaste, nici 

bune”, 26% spun că sunt „proaste”, 22% „foarte proaste” iar 17.34% „nu ştiu sau nu 

pot aprecia” această situaţie. 



 

 24 STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND ANALIZA FACTORILOR INTERESAȚI, ANCHETE SOCIALE 

 

Situaţia comunei în privința valorificării zonelor şi obiectivelor turistice este „foarte 

proastă” în opinia celor investigați în procent de 16%, este „proastă” în opinia altor 

24% dintre respondenți, este „nici proastă, nici bună” în opinia a 28% dintre 

respondenți,14% spun că valorificarea zonelor şi obiectivelor turistice este „bună” iar 

18% spun ca „nu știu/nu exista”. 



 

 25 STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND ANALIZA FACTORILOR INTERESAȚI, ANCHETE SOCIALE 

 

Situaţia din comuna Josenii Bârgăului privind aspectele specifice domeniului Social 

 

68% din totalul persoanelor investigate apreciază că starea serviciilor de sănătate 

oferite de personalul dispensarului din comună este „bună, 24.67% consideră ca fiind 

„nici proastă nici bună” iar un procent de 7.33% dintre cei chestionați „nu știu sau nu 

pot aprecia” această situaţie. 
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   Dotarea dispensarelor din comună este „bună” în opinia a 56.67% dintre persoanele 

chestionate‚ ”nici bună nici proastă” conform părerii exprimate de alți 35.33% dintre 

cei anchetați iar 8% nu știu sau nu pot aprecia această situație. 
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62% dintre reprezentanții comunității sunt de părere că posibilitatea de cumpărare a 

medicamentelor din comună este „bună”, alți 30% cataloghează această situaţie „nici 

bună nici proastă” iar 8% dintre respondenți „nu știu sau nu pot aprecia”. 
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53.33% din persoanele investigate  apreciază calitatea serviciilor educaționale oferite 

de școlile din comună ca fiind „bună”, 7.33% spun că este „foarte proastă”, 7.33% 

spun că este „proastă”, 16.67 % a respondenților evaluează aceste servicii „nici bune 

nici proaste” iar 15.34% „nu știu sau nu pot aprecia” această situație. 
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Calitatea serviciilor educaționale furnizate de grădinițele din comună este „bună” 

conform părerii exprimate de 58% dintre locuitorii comunei, 30% spun că este „nici 

bună nici proastă” iar un procent de 12% „nu știu sau nu pot aprecia” această situație. 
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Referitor la aspectul şi frecvența utilizării căminului cultural din comună, mai mult de 

jumătate dintre cei chestionați (60.67%) apreciază că această situaţie este „bună”, 

7.33% spun că este „foarte proastă”, 24% spun că situația „nu este nici proastă, nici 

bună” iar alți 8%  „nu știu sau nu pot aprecia”. 
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În ceea ce priveşte aspectul bisericilor din comună, cea mai mare parte a celor 

investigați (91.33%) apreciază că situaţia acestora este „bună” iar 8,67 % apreciază 

această situaţie ca fiind „nici bună nici proastă” . 



 

 32 STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND ANALIZA FACTORILOR INTERESAȚI, ANCHETE SOCIALE 

 

Din numărul total de persoane investigate 24% spun că situația organizării de 

evenimente culturale nu este „nici proastă, nici bună”, 68.67% spun că este „bună” iar 

7.33% dintre respondenți „nu știu sau nu pot aprecia”. 
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Situaţia   comunei   referitor   la   posibilitățile   pe   care   le   oferă   pentru   practicarea 

activităților sportive (fotbal,  tenis,  volei, etc.)  este  „proastă” în opinia a 36 % dintre 

respondenți, 16% din aceștia apreciază că această situaţie „nu este nici proastă, nici 

bună”, 36.67% spun că este „bună” iar 11.33% „nu știu sau nu pot aprecia” această 

situație. 
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56% dintre persoanele investigate cred că situaţia comunei privind nivelul 

infracționalității este „bună”,  16.67% apreciază situaţia comunei din acest punct de 

vedere ca fiind „nici bună nici proastă”, 16.67% spun că este „proastă” iar 10.66% „nu 

știu sau nu pot aprecia” această situație. 
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Aproape jumătate dintre persoanele investigate (40.67%) cotează situaţia comunei 

privind persoanele fără loc de muncă ca fiind „proastă”, 38% văd situația ca fiind 

„foarte proastă”, 13.33 % „nici proastă, nici bună” iar 8% dintre respondenți „nu știu 

sau nu pot aprecia” această situație. 
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Situaţia din comuna Josenii Bârgăului privind aspectele specifice domeniului 

Administrație Publică Locală 

 

Situaţia din comună privind informarea locuitorilor comunei cu privire la oportunităţile 

existente de afaceri, de angajare, etc. este cotată drept „ proastă” de 38% dintre 

respondenți,  36% spun că situația „nu este nici proastă, nici bună” iar 26% dintre ei 

spun ca această situație este „bună”. 
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Aproape toate persoanele investigate (82%) consideră că situaţia privind modul de 

încasare al taxelor locale în comună este „bună”, 13.33 % apreciază că este „nici 

proastă nici bună”, 1.33% spun că este „proastă” iar 3.34% „nu ştiu sau nu pot 

aprecia”. 
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Situaţia referitoare la liniștea şi ordinea publică din comună este bună potrivit părerii 

exprimate de 86.67 % din cei investigați, „nici bună nici proastă” în opinia a 9.33% 

dintre respondenți, 2% spun că este „proastă” iar 2 % „nu ştiu sau nu pot aprecia” 

această situaţie. 
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Anexa - Model Formular utilizat pentru culegerea datelor
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