
1 

 

 

 

 

 

 

CHESTIONAR 

PRIVIND EVALUAREA GRADULUI DE SATISFACȚIE  

AL BENEFICIARILOR SERVICIILOR 

PUBLICE OFERITE 

   DE CĂTRE DJC BACĂU 

 ÎN CURSUL ANULUI 2022 

 

 Pentru ca dumneavoastră să fiți mai multumiți de serviciile publice furnizate de către instituția noastră, 

vă rugăm respectuos să completați chestionarul următor cu sugestiile și comentariile dumneavoastră 

referitoare la colaborarea cu instituția noastră.  

 Chestionarul poate fi depus la secretariatul instituției  sau trimis prin mijloace  electronice pe adresa 

de email a instituției djcbacau@gmail.com.  

Acest chestionar este anonim. 

Sex:           barbat                                                         Rezidența: mediu urban 

                  femeie                                                                           mediu rural  

 

Vă rugăm să răspundeți încercând să acordati calificative, încercuind varianta care descrie cel mai bine 

situația cu privire la: 

1. Părerea Dvs. despre colaborarea, în general, cu instituția noastră. 

Foarte bună  Bună  Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

    

 

2. Modul de comunicare cu intituția noastră (telefon, fax, email, etc.) 

Foarte bună  Bună  Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

    

 

3. Intervalul de timp în care a fost soluționată problema Dvs: 

Foarte lung   Lung Satisfăcător Nesatisfăcător 

 

4. Calitatea informatiilor și serviciilor primite din partea funcționarului public care a fost desemnat pentru 

soluționarea cererii Dvs. cu privire la: 

• Amabilitate și respect  

Foarte bine  Bine  Satisfăcător Nesatisfăcător  
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• Înțelegerea problemelor ridicate de către Dvs. 

Foarte bine  Bine  Satisfăcător Nesatisfăcător  

    

 

•  Răbdare în a raspunde la întrebările Dvs.  

Foarte bine  Bine  Satisfăcător Nesatisfăcător  

    

 

• Integritate morală și profesională în soluționarea solicitării depuse  

Foarte bine  Bine  Satisfăcător Nesatisfăcător  

    

 

5. În ce măsură considerați că angajații din cadrul DJC Bacău au îndeplinit obligațiile de mai jos în 

relațiile cu Dvs? 

 Permane

nt pe 

perioada 

rezolvări

i 

solicitării 

Din 

când în 

când 

Rar Nu au avut 

respect 

Nu 

știu 

Angajații instituției au avut o 

atitudine conciliantă  pentru a evita  

generarea conflictelor cu dvs? 

     

Angajații instituției au avut un 

comportament bazat pe onestitate, 

încredere, corectitudine, bună 

credință, amabilitate? 

     

Angajații instituției au avut o 

atitudine imparțială și justificată în 

rezolvarea clară și eficientă a 

problemelor solicitate de dvs? 

     

 

 6.Considerați că în cadrul DJC Bacău, angajații cu care ați intrat în contact, au ridicat suspiciuni de 

corupție? 

• Niciunul 

• O mare parte 

• O mica parte  

• Aproape toți 

 

 7. Cum apreciați prestația profesională a angajatului desemnat cu soluționarea cererii Dvs. 
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1 2 3 4 5 

       

          Profesionist ………………………………………………………………….…Neprofesionist 

 

8.  Considerați că sunt afișate la vedere/pe site instituției  toate informațiile de care aveți nevoie; 

Da  NU  

  

 

9. Cum apreciați eficiența activității/ proceselor instituției în raport cu alte instituții publice ? 

Situația este 

mai bună  

Situația este la fel  Situația este mai 

proastă 

   

 

10. În situația în care, există unele aspecte care v-au nemulțumit, vă rugăm să le descrieți pe scurt ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU TIMPUL ACORDAT! 


