
Comuna Barghis, județul Sibiu 
Stimată doamnă/Stimate domn, 

Prin completarea acestui chestionar contribuiți la colectarea informațiilor necesare elaborării 
Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din comuna Barghis.  
Pentru păstrarea confidențialității, vă asigurăm că identitatea dvs. va fi anonimă. 

 

1. Sex  

Feminin  
Masculin 
 

2. Care este grupa de vârstă în care vă încadrați?  

Sub 15 ani 
Între 15 și 18 ani 
Între 19 și 24 ani 
Între 25 și 34 ani 
Între 35 și 45 ani 
Între 45 și 65 ani 
Peste 66 ani 

3. Care este ultima formă de învățământ absolvită?  

Scoala generală (8 clase) 
Liceu 
Scoala profesională 
Studii universitare (facultate) 
Studii postuniversitare (master) 
Alta: _____________________________________________ 
 

4. Domeniul principal de activitate  

Angajat 
Somer 
Elev/student 
Pensionar 
Conducere locală 
Instituții publice 
Cultural 
Social 
Educație 
Intreprinderi mici și mijlocii fără activitate agricolă 
Agricultură 
Alta: _________________________________________________ 
 

5. Care este localitatea dumneavoastră de reședință?  

Barghis 
Apos 
Ighisu Vechi 
Pelisor 
Vecerd 
Zlagna 
 
 
 
 



6. Care considerați că sunt cele mai importante probleme legate de asistența socială din comuna 
Barghis?  
Copii separați de părinți sau ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate 
Copii abuzați, neglijați sau supuși exploatării 
Copii delicvenți 
Copii cu dizabilități, bolnavi de HIV/SIDA și alte boli cronice 
Copii ai străzii, familii cu copii în stradă 
Alte categorii de copii vulnerabili, cum ar fi: copii romi, copii cu tulburări de comportament  
Discriminarea cu care se confruntă persoanele de alte etnii 
Mame adolescente 
Persoane cu dizabilități 
Persoane vârstnice, peste 65 ani cu venituri insuficiente, boli sau marginalizați 
Victime ale violenței în familie 
Persoane fără adăpost sau care locuiesc în condiții improprii 
Persoane cu diferite adicții (consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, jocuri de noroc) 
Victime ale traficului de persoane (amenințate, răpite, abuzate, constrânse) 
Persoane cu măsură de ședere pe teritoriul României (imigranți) 
Instituții de învățământ insuficiente 
Lipsa dotărilor din instituțiile de învățământ 
Unități sanitare insuficiente (cabinete medicale, farmacii) 
Locuri de muncă insuficiente 
Altele __________________________________________________ 

 

7. Beneficiați sau ați beneficiat de serviciile sociale din comună? * 
Da 
Nu 
 
 

8. Bazat pe experiența dvs. directă, cât de mulțumit(ă) sunteți de serviciile sociale de care ați 
beneficiat? * 

foarte nemulțumit(ă) 

1 

2 

3 

4 

5 

foarte mulțumit(ă) 
 

9. Care dintre următoarele servicii de asistență socială credeți că ar trebui să fie disponibile în 
comuna Barghis?  
Asistență pentru minori proveniți din familii în dificultate       
Servicii pentru copii și familie: centre de consiliere 
Servicii pentru persoane cu dizabilități: centre de recuperare și abilitare/reabilitare 
Servicii destinate integrării persoanelor cu nevoi speciale 
Servicii pentru victime ale violenței domestice: centre de primire în regim de urgență 
Servicii pentru persoane vârstnice: centre de zi, cantine sociale 
Altele _______________________________________________________ 
 

10. Vă rugăm să menționați orice alte aspecte considerați a fi importante pentru Strategia de 

Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2021-2025, în comuna Barghis: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 


