RO02‐0013 ‐ Studiu integrat privind contribuția ecosistemelor din ariile protejate Natura 2000:
Pricop‐Huta Certeze și Tisa Superioară la dezvoltarea durabilă a comunităților locale (SIENPHCTS)

Cod ......................./Data ................................

CHESTIONAR
pentru evaluarea efectului activităţilor de informare, conştientizare şi consultare asupra
comunităţilor din siturile Natura 2000 Pricop‐Huta‐Certeze şi Tisa Superioară

Acest chestionar are rolul de a evalua efectul activităţilor de informare, conştientizare şi consultare
realizate în cadrul proiectului Studiu integrat privind contribuţia ecosistemelor din ariile protejate
Natura 2000: Pricop‐Huta Certeze şi Tisa Superioară la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale
(SIENPHCTS) privind semnificaţia siturilor Natura 2000 pentru membrii comunităţilor locale,
beneficiile practice pe care siturile Natura 2000 ROSCI0358 Pricop‐Huta‐Certeze şi ROSCI0251 Tisa
Superioară le aduc sau le pot aduce comunităţilor locale şi necesitatea asigurării unui echilibru între
conservarea unor specii şi habitate şi dezvoltarea economică a arealelor arondate celor două arii
protejate.
Vă rugăm să completaţi chestionarul, selectând variantele de răspuns pe care le consideraţi
adecvate, ierarhizând variantele date sau completând răspunsul dumneavoastră.
Răspunsurile dumneavoastră vor fi analizate, iar rezultatele vor fi incluse în studiul integrat final
privind contribuţia ecosistemelor la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din perimetrul celor
două arii protejate.
Vă mulţumim!
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1. Ştiaţi că în apropierea/pe teritoriul comunei/oraşului dvs. există o arie naturală protejată care este de
interes european (sit NATURA 2000)?
Da

Nu

2. Care este primul cuvânt la care vă gândiţi atunci când auziţi de siturile Natura 2000?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Cât sunteţi de informat asupra situaţiei actuale a sitului Natura 2000 din apropierea/de pe teritoriul
comunei/oraşului dvs. (ROSCI0358 Pricop‐Huta‐Certeze sau ROSCI0251 Tisa Superioară)? Alegeți un singur
răspuns.
Bine informat

Informat

Foarte puţin informat

Nu sunt informat

4. Cât de important este, din punctul dumneavoastră de vedere, faptul că locuiţi în vecinătatea/în
perimetrul unui sit Natura 2000? Alegeți un singur răspuns.
Foarte important

Important

Nici important nici
neimportant

Puțin important

Deloc important

Vă rugăm să motivaţi răspunsul selectat:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Cât de important este, din punctul dumneavoastră de vedere, situl Natura 2000 pentru comunitatea din
care faceţi parte? Alegeți un singur răspuns.
Foarte important

Important

Nici important nici
neimportant

Puțin important

Deloc important

Vă rugăm să motivaţi răspunsul selectat:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. Care dintre următoarele afirmații de mai jos reflectă cel mai bine opinia dumneavoastră legată de situl
Natura 2000? Alegeți un singur răspuns de pe fiecare rând.
Aria protejată aduce avantaje
comunităţii locale.

Aria protejată aduce dezavantaje
comunităţii locale.

Nu ştiu

Membrii comunităţii locale se
implică în protejarea şi conservarea
ariei naturale protejate.

Membrii comunităţii nu se implică în
protejarea şi conservarea ariei
naturale protejate.

Nu ştiu

Membrii comunităţii locale ar trebui
să se implice în protejarea şi
conservarea ariei naturale protejate.

Membrii comunităţii nu ar trebui să
se implice în protejarea şi
conservarea ariei naturale protejate.

Nu ştiu

Aria protejată a dus la crearea de noi
locuri de muncă în comunitatea
locală.

Aria protejată nu a condus la
crearea de noi locuri de muncă
în comunitatea locală.

Nu ştiu

Aria protejată favorizează
dezvoltarea activităților agricole și
economice durabile.

Aria protejată împiedică dezvoltarea
activităților agricole și economice
durabile.

Nu ştiu

Aria protejată ajută la atragerea de
fonduri publice sau europene.

Aria protejată împiedică atragerea
de fonduri publice sau europene.

Nu ştiu

Aria protejată reprezintă o resursă
esențială pentru dezvoltarea
durabilă a comunităţii.

Aria protejată reprezintă un
obstacol în calea dezvoltării
durabile a comunităţii.

Nu ştiu

Aria protejată reprezintă o resursă
esențială pentru activitatea pe care o
desfășor.

Aria protejată reprezintă un
obstacol pentru activitatea pe
care o desfășor.

Nu ştiu

7. Care din următoarele instituţii sau organizaţii consideraţi că au un rol în asigurarea unei creșteri
economice/dezvoltări locale/regionale cu respectarea conservării naturii și a tuturor măsurilor impuse de
lege pentru protecția speciilor si habitatelor? Alegeţi unul sau mai multe răspunsuri.
Instituţie
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Direcţia Agricolă Judeţeană
Direcția Silvică

Da

Nu

Nu este cazul
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Instituţie

Da

Nu

Nu este cazul

Inspectoratul teritorial de regim silvic și vânătoare
Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și a
materialului săditor
Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice
Camera Agricolă Judeţeană
Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
Oficiul pentru ameliorare și reproducție în zootehnie
Agenţia Județeană pentru Protecţia Mediului
Administraţia Națională „Apele Române”
Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Administratorii/custozii de arii protejate
Organizaţii neguvernamentale pentru protecţia mediului
8. Numiţi trei (3) beneficii principale, despre care aţi aflat în timpul discuţiilor cu membrii proiectului
SIENPHCTS, pe care siturile Natura 2000 ROSCI0358 Pricop‐Huta‐Certeze şi ROSCI0251 Tisa Superioară le
aduc/le pot aduce comunităţii locale.

(1) ……………………………………………………………………………………………………………………………….......……………….
(2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Numiţi trei (3) activităţi principale, despre care aţi aflat în timpul discuţiilor cu membrii proiectului
SIENPHCTS, pe care membrii comunităţii locale le pot efectua în siturile Natura 2000 ROSCI0358 Pricop‐
Huta‐Certeze şi ROSCI0251 Tisa Superioară, prin care pot valorifica economic resursele din sit, dar în acelaşi
timp pot contribui la conservarea ecosistemelor şi la protecţia biodiversităţii din situl respectiv.
(1) ……………………………………...............………………………………………………………………………………………….......……………….
(2) …………………………………………..................................…………………………………………………………………………………………
(3) ………………………………………………………………………...............………………………………………………………………………………
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10. Care credeţi că sunt acţiunile sau situaţiile care pun/pot pune în pericol speciile şi habitatele din siturile
Natura 2000 ROSCI0358 Pricop‐Huta‐Certeze şi ROSCI0251 Tisa Superioară? Alegeţi unul sau mai multe
răspunsuri.

Arderea Exploatarea Intensificarea Scăderea Braconaj Depozitarea Activităţi Nici una
Păşunat
turismului
nivelului
ilegală a
de
dintre cele
neadecvat şi terenurilor/ ilegală a
masei
necontrolat
pânzei
deşeurilor exploatare enumerate
suprapăşunat miriştilor
lemnoase
freatice
a
în sit şi în
vecinătatea
(prin
resurselor
sitului
canalizări,
minerale
regularizări,
(cariere,
dragări,
balastiere)
desecări)
11. Doriţi să vă implicaţi, din postura de reprezentanţi ai comunităţii locale, în diminuarea activităţilor cu
caracter negativ derulate în siturile Natura 2000 ROSCI0358 Pricop‐Huta‐Certeze şi ROSCI0251 Tisa
Superioară?
Da

Nu

12. Cum evaluaţi calitatea activităţii de informare în cadrul proiectului SIENPHCTS privind conservarea,
protecţia şi dezvoltarea economică în siturile Natura 2000 ROSCI0358 Pricop‐Huta‐Certeze şi ROSCI0251
Tisa Superioară? Pe o scală de la 5 (calificativ foarte bun) la 1 (calificativ foarte slab).
5

4

3

2

1

13. Cum evaluaţi calitatea activităţii de consultare în cadrul proiectului SIENPHCTS privind funcţionalitatea
siturilor Natura 2000 ROSCI0358 Pricop‐Huta‐Certeze şi ROSCI0251 Tisa Superioară? Pe o scală de la 5
(calificativ foarte bun) la 1 (calificativ foarte slab).
5

4

3

2

1

14. Alte observaţii sau sugestii:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Sexul dvs.

Feminin

Masculin

Vârsta dvs. în ani împliniţi ........................................................................................................................

Ultima şcoală
absolvită

Şcoala
generală

Localitatea în care
locuiţi în prezent

................................................................................................................................

Ocupaţia actuală

................................................................................................................................

Dumneavoastră
aveţi proprietăţi în
interiorul sitului
Natura 2000?

Şcoala
profesională

Da, în interiorul sitului
Pricop‐Huta‐Certeze

Liceu

Studii
universitare

Da, în interiorul sitului
Tisa Superioară

Studii
postuniversitare

Nu

