
  

                                                                                           
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Managementul adecvat al speciilor invazive din România. POIM 2014+ 120008 

Chestionar privind percepția speciei invazive Ambrosia artemisiifolia (ambrozia, iarba pârloagelor) și evaluarea cunoștințelor 

grupului țintă cu privire la specia invazivă 
Chestionarul este elaborat în cadrul proiectului POIM 2014+ 120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 
1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive – Obiectivul specific 4 – Subactivitatea  4.2.9. Realizarea unui 
program pilot de implicare a publicului în activitatea de eradicare / control a unor specii invazive (ex. Ambrosia artemisiifolia). Proiect implementat de Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Universitatea din București.  
 

Data completării _______________      Localitatea în care este aplicat chestionarul _____________________________________ 

1. Recunoașteți planta din imagini?     □ DA   □ NU 

1.1 Dacă DA, vă rugăm să ne spuneți cum se numește (așa cum o cunoașteți 

dvs.)__________________________________________________________________ 

1.2 Dacă NU, vă rugăm să ne spuneți dacă cunoașteți buruiana ambrozia/iarba 

pârloagelor?  □ DA □ NU 
 

2. Ați observat aceasta plantă (ambrozia) în localitatea dvs.?    □ DA  □ NU 

2.1 Dacă DA, vă rugăm să ne spuneți când ați observat-o pentru prima oară în 

localitatea dvs. (aprox. anul și luna)_________________________________________ 

2.2 Ați observat o înmulțire a acestei plante în ultimii 3 ani?    □ DA  □ NU 

2.3 De ce credeți că apare această plantă? ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

3. Această plantă vă afectează în vreun fel pe dvs. sau pe familia dvs.?  □ DA  □ NU 

3.1 Dacă DA, vă rugăm să ne spuneți în ce fel vă afectează:   

a. probleme de sănătate  (ce fel de probleme? _______________________________) 

b. pagube materiale   c. afectează culturile agricole 

d. altfel_______________________________________________________________ 
 

4. Cunoașteți pe cineva afectat de prezența ambroziei? □ DA  □ NU 

Dacă DA, vă rugăm să ne spuneți mai multe ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Considerați că această plantă este una periculoasă și poate produce pagube 

însemnate? □ DA  □ NU 

 

5. Aveți cunoștință de existența unei legi care conține reglementări cu privire la această 

specie (ambrozia) ?       □ DA  □ NU 

     5.1 Dacă DA, vă rugăm specificați denumirea acesteia_________________________ 

________________________________________________________________________ 

  5.2  Ce anume prevede aceasta___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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6. Dvs. acționați în vreun fel asupra acestei plante pentru a o îndepărta ?      □ DA  □ NU 

6.1 Dacă DA vă rugăm să bifați cu „x” sau să completați după caz: 

□ reprezint un factor de decizie /autoritate locală      □ sunt proprietar de teren 

Metode de 
intervenție / 
acțiune utilizate  

D
A 

N
U 

Perioada de 
acțiune 
(luna/lunile) 

 Cât de des interveniți? Am 
obținut 
rezultat
e bune 

Nu a  
avut 
efect  

ocazional De câteva 
ori pe lună 

O dată 
pe lună 

O dată la 
câteva luni 

De câteva 
ori pe an 

O dată pe 
an 

Smulgerea 
plantei 

           

Tăierea plantei 
prin cosire 
(manual sau 
electric) 

           

Tratament 
chimic (ierbicid) 

           

Altă metodă (vă 
rugăm 
specificați) 
 
 
 

           

 

7. Ați observat aplicarea unor acțiuni de îndepărtare a aceste plante în localitatea dvs?       □ DA  □ NU    

Dacă DA    □ acțiuni realizate de către autorități       □ acțiuni realizate de către localnici 
 

7.1 Ce fel de măsuri: □ smulgere     □ tăiere/cosire    □ tratament chimic   □ altă măsură_____________________________ 

7.2.Cât de des se aplică:  □ ocazional     □ o data pe lună     □ o data la câteva luni     □ o dată pe an     □ de câteva ori pe an          

7.3 În ce perioadă a anului (luna/anotimpul) ați observat aceste acțiuni 

_____________________________________________________________________________________________________ 

7.4 Din punctul dvs. de vedere aceste acțiuni sunt benefice?  □ DA  □ NU    

 

Date despre respondent:            Gen:   □ Masculin  □ Feminin                                 Vârsta:  □  < 18 ani;  □ 18 – 35 ani   □ 35-65 ani    □ > 65 ani 
 

Localitatea de rezidență (oraș,comună, sat):……………………………………………………………….. 

Nivel educație:    a) Fără studi    b) Studii primare     c) Studii gimnaziale     d) Studii liceale     e) Studii universitare 

Profesie:……………………………………………………… 

Ocupație:   a)    Angajat în sistemul de stat         b)    Angajat în sistemul privat         c)    ONG     d)    Liber profesionist e)   Nu lucrez în acest 

moment  (ex: casnic, șomer)            f)    Pensionar 

Domeniul de activitate:    a)  Sectorul administrativ           b) Sectorul economic      c)  Sectorul comercial          d) IT                      e) Protecția 

mediului/ arii protejate            f) Silvicultura                 g) Agricultură      h)  Cercetare / Activități științifice 

i) Educație / Învățământ                Altul:______________________ 

*Datele colectate vor fi prelucrate statistic, iar opiniile păstrate confidențial. 

 

Vă mulțumim pentru contribția dvs și pentru sprijinul acordat! 


