SONDAJUL
cu privire la evaluarea activității președintelui A.Co.R., Emil DRĂGHICI, pe anul 2012,
efectuat în temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) din Statutul Asociației Comunelor din România
ÎNTREBĂRI GENERALE DESPRE ACTIVITATEA PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Întrebarea

Aprecierea dumneavoastră

Cât de bine considerați că sunteți informat de activitatea
președintelui A.Co.R.?
Cum apreciați calitățile pe care le are președintele A.Co.R.
încercuiți cifra care corespunde opțiunii dumneavoastră pe
scara de la 1 la 5, unde: 1 corespunde pentru slab și 5
corespunde pentru foarte bine
În ce măsură corespunde așteptărilor dumneavoastră
Care este părerea dumneavoastră despre colaborarea
președintelui A.Co.R., în general, cu administrația publică
centrală?
Când contactați președintele A.Co.R., cât de atent
considerați că sunteți ascultat
Cum calificați atitudinea președintelui A.Co.R. față de
dumneavoastră?
Cum calificați dumneavoastră relația președintelui A.Co.R.
cu personalul din aparatul executiv al Asociației?
Cum calificați relația președintelui A.Co.R. cu președintele
filialei județene a dumneavoastră?

9.

Cum colaborați cu președintele

10.

Cum calificați răspunsul președintelui A.Co.R. la cerințele
dumneavoastră de a acționa și a vă informa?
Cât de bine considerați că respectă președintele A.Co.R.
prevederile Statutului Asociației?

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cum apreciați calitatea lucrărilor pe care le execută?

Deloc

Nu prea bine

Acceptabil

Bine

Foarte bine

Seriozitate

Promptitudine

Experiență

Profesionalism

Loialitate față
de A.Co.R.

12345

12345

12345

12345

12345

Nu știu

Slab

Acceptabil

Bine

Foarte bine

Nu știu

Slabă

Satisfăcătoare

Bună

Foarte bună

Nu știu

Nu suficient
de atent

Ca într-o relație
colegială

Cu atenție

Cu foarte
mare atenție

Nu știu

Nepoliticoasă

Satisfăcător de
politicoasă

Politicoasă

Foarte
politicoasă

Nu știu

Puțin
satisfăcătoare

Satisfăcătoare

Bună

Foarte bună

Nu știu

Puțin
satisfăcătoare

Satisfăcătoare

Bună

Foarte bună

Nu a fost
cazul

Dificil

Adecvat

Ușor

Foarte ușor

Slab

Nu prea bun

Satisfăcător

Bun

Foarte bun

Nu știu

Puțin
satisfăcător

Satisfăcător

Bine

Foarte bine

Foarte slabă

Slabă

Satisfăcătoare

Bună

Foarte bună

Cât de bine consideraţi că îşi îndeplineşte președintele
Puțin
Nu știu
Satisfăcător
Bine
Foarte bine
satisfăcător
atribuțiile din punct de vedere calitativ
Considerați că președintele poate să aducă la îndeplinire
Puțin
Foarte slab
Satisfăcător
Bine
Foarte bine
obiectivele A.Co.R. fără implicarea responsabilă a tuturor
satisfăcător
primarilor comunelor membre ale Asociației?
Considerați că președintele poate să aducă la îndeplinire
Nu știu
Nu
Da
---------------------------------------obiectivele A.Co.R. fără implicarea responsabilă a tuturor
președinților filialelor județene ale Asociației?
COMENTARII SUPLIMENTARE ȘI SUGESTII PENTRU PREȘEDINTELE A.Co.R. – vă rog să fiți cât mai clară/clar

P.S. Se impune în egală măsură aprecierea activității președintelui Asociației Comunelor din România,
precum și a președintelui Filialei Județene
a Asociației Comunelor din România

PRECIZĂRI PRIVIND MODUL DE ÎNSCRIERE A APRECIERII
1. Completarea cu sinceritate a prezentului chestionar contribuie la cunoașterea de către
președintele A.Co.R. a modului cum este perceput de către colegi, pe de o parte, dar și de
îmbunătățire a unor activități/atitudini ale președintelui, pe de altă parte.
2. Pentru rândurile 1 și 3-15, se pune semnul „X” în coloana care corespunde opțiunii
dumneavoastră.
3. Pe rândul 2 se încercuiește cifra care corespunde opțiunii dumneavoastră pe scara de
la 1 la 5, unde: 1 corespunde pentru slab și 5 corespunde pentru foarte bine.
4. Chestionarul se predă cel mai târziu, luni, 18 februarie 2013, ora 13:00, la
Secretariatul general al evenimentului din Sala de conferințe „Bucharest”.
Extras din Statutul Asociației Comunelor din România:

Art. 26. - )
(2) Anual, în cadrul sesiunii ordinare a Adunării generale a A.Co.R., prin chestionar ), înmânat tuturor reprezentanților comunelor
prezenți la sesiune, se efectuează sondajul cu privire la evaluarea activității președintelui A.Co.R. pe anul precedent.
(3) Rezultatul sondajului prevăzut la alin. (2) se aduce la cunoștința Adunării generale și se publică pe pagina de internet a A.Co.R..

- FAȚĂ -

SONDAJUL
cu privire la evaluarea activității președintelui Filialei Județene  a
Asociației Comunelor din România, pe anul 2012
ÎNTREBĂRI GENERALE DESPRE ACTIVITATEA PREȘEDINTELUI FILIALEI JUDEȚENE A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA
Primarul comunei
Județul
Prenumele și numele
președintelui filialei județene
1.
Cât de bine considerați că sunteți informat de activitatea
Deloc
Nu prea bine
Acceptabil
Bine
Foarte bine
președintelui Filialei Județene a A.Co.R.?
2.
Cum apreciați calitățile pe care le are președintele filialei
Loialitate față
Seriozitate
Promptitudine
Experiență
Profesionalism
de A.Co.R.
județene
încercuiți cifra care corespunde opțiunii dumneavoastră pe
scara de la 1 la 5, unde: 1 corespunde pentru slab și 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
12345
12345 12345
corespunde pentru foarte bine
Nu știu
Nu
Da
3.
Are personalitate juridică Filiala Județeană?
4.
În ce măsură corespunde președintele Filialei Județene
Nu știu
Slab
Acceptabil
Bine
Foarte bine
așteptărilor dumneavoastră?
5.
A fost convocată în sesiune ordinară Adunarea generală a
Nu a fost
Da, dar nu am
Da, dar nu am
Nu știu
------------------convocată
fost convocat
participat
Filialei Județene, în anul 2011?
A
fost
convocat
6.
A fost convocat în ședințe ordinare semestriale Consiliul
Nu a fost
Da, dar nu am
Da, dar nu am
Nu știu
doar într-o
convocat
fost convocat
participat
director al Filialei Județene, în anul 2011?
ședință ordinară
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A fost convocată în sesiune extraordinară Adunarea
generală a Filialei Județene, în anul 2011?
A fost convocat în ședință extraordinară Consiliul director al
Filialei Județene, în anul 2011?
Care este părerea dumneavoastră despre colaborarea
președintelui Filialei Județene, în general, cu administrația
publică județeană
Când contactați președintele Filialei Județene, cât de atent
considerați că sunteți ascultat?
Cum calificați atitudinea președintelui Filialei Județene față
de dumneavoastră?
Cum calificați dumneavoastră relația președintelui Filialei
Județene față de ceilalți primari ai comunelor din județul
respectiv?

13.

Cum colaborați cu președintele Filialei Județene?

14.

Cum calificați răspunsul președintelui Filialei Județene la
cerințele dumneavoastră de a acționa și a vă informa?
Cât de bine considerați că respectă președintele Filialei
Județene prevederile Statutului Asociației și pe cel al Filialei
respective?
Cum apreciați calitatea lucrărilor pe care le execută
președintele Filialei Județene?
Cât de bine consideraţi că îşi îndeplineşte președintele
Filialei Județene atribuțiile din punct de vedere calitativ?
Considerați că președintele Filialei Județene poate să
aducă la îndeplinire obiectivele A.Co.R. fără implicarea
responsabilă a tuturor primarilor comunelor membre ale
Asociației din județul respectiv?

15.
16.
17.
18.

19.

Nu știu

Nu a fost
convocată

Da, dar nu am
fost convocat

Da, dar nu am
participat

-------------------

Nu știu

Nu a fost
convocat

Da, dar nu am
fost convocat

Da, dar nu am
participat

-------------------

Nu știu

Slabă

Satisfăcătoare

Bună

Foarte bună

Nu știu

Nu suficient
de atent

Ca într-o relație
colegială

Cu atenție

Cu foarte
mare atenție

Nu știu

Nepoliticoasă

Satisfăcător de
politicoasă

Politicoasă

Foarte
politicoasă

Nu știu

Puțin
satisfăcătoare

Satisfăcătoare

Bună

Foarte bună

Nu a fost
cazul

Dificil

Adecvat

Ușor

Foarte ușor

Slab

Nu prea bun

Satisfăcător

Bun

Foarte bun

Nu știu

Puțin
satisfăcător

Satisfăcător

Bine

Foarte bine

Foarte slabă

Slabă

Satisfăcătoare

Bună

Foarte bună

Nu știu

Puțin
satisfăcător

Satisfăcător

Bine

Foarte bine

Nu știu

Nu

Da

----------------------

-------------------

COMENTARII SUPLIMENTARE ȘI SUGESTII PENTRU PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE - vă rog să fiți cât mai clară/clar

DATELE DE IDENTIFICARE A DUMNEAVOASTRĂ
Prenume și numele
dumneavoastră

Funcția

Comuna

Județul

Semnătura

P.S. Se impune în egală măsură aprecierea activității președintelui Asociației Comunelor din România,
precum și a președintelui Filialei Județene
. a Asociației Comunelor din România

PRECIZĂRI PRIVIND MODUL DE ÎNSCRIERE A APRECIERII
1. Completarea cu sinceritate a prezentului chestionar contribuie la cunoașterea de către
președintele Filialei Județene  a A.Co.R. a modului cum este perceput de către colegi, pe
de o parte, dar și de îmbunătățire a unor activități/atitudini ale președintelui, pe de altă parte.
2. Pentru rândurile 1 și 3-17, se pune semnul „X” în coloana care corespunde opțiunii
dumneavoastră.
3. Pe rândul 2 se încercuiește cifra care corespunde opțiunii dumneavoastră pe scara de la 1 la 5,
unde: 1 corespunde pentru slab și 5 corespunde pentru foarte bine.

4. Chestionarul se predă cel mai târziu, luni, 18 februarie 2013, ora 13:00, la
Secretariatul general al evenimentului din Sala de conferințe „Bucharest”.
- VERSO -

