ANEXA 2
Chestionar adresat actorilor interesați de managementul speciilor invazive în România
Chestionarul este elaborat în cadrul proiectului „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” Cod SMIS 2014+ 120008, implementat de
Ministerul Mediului în perioada 2018 - 2022. Proiectul este confinanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Răspunsurile dvs. vor fi prelucrate statistic, iar opiniile păstrate confidențiale, în raportul de cercetare
neregăsindu-se referințe directe la instituția/organizația/compania pe care o reprezentați. Completarea
chestionarului durează aproximativ 10 minute.
Vă rugăm să completati chestionarul pana la data de 27.05.2019.
Vă mulțumim pentru sprijin!

Adresa de e-mail:__________________________________

Numele instituției/ Organizației reprezentate: _____________________________________
Județul:________________________
Localitatea/Sectorul:__________________

Instituție:
-

De stat
Privată
Altele:_________________

În activitățile pe care instituția le desfășoară există contact, în vreun fel, cu speciile
invazive/managementul speciilor invazive?
-

DA
NU

Dacă DA, vă rugăm să ne spuneți mai multe:
-

Elaborare documente legislative/strategice
Implementare documente legislative/strategice
Implementare proiecte care abordează acest subiect
Activități de comercializare

-

Activități de verificare (de exemplu verificare vamală)
Activități de informare
Activități de restricționare a introducerii speciilor invazive pe teritoriul RO
Activități de cercetare
Altele:____________________________________

Cunoașteți politicile de management ale speciilor invazive?
-

DA
NU

Instituția dvs. are obligații legale privind managementul speciilor invazive?
-

DA
NU

Dacă da, în baza cărui document oficial:
-

REGULAMENTUL (UE) NR. 1143/2014
Hotărâre de Guvern
ROF - Regulamentul de Organizare și Funcționare
Altele:___________________________

În instituția dvs se realizează activități care privesc managementul speciilor invazive?
-

DA
NU

Dacă DA, vă rugăm specificați:
-

există documente care prevăd acțiuni de management a speciilor invasive
există interes pentru adoptarea unor măsuri de management a speciilor invasive
au fost intreprinse activități de informare cu privire la managementul speciilor invasive
au fost/sunt implementate proiecte care priveau/privesc managementul speciilor invasive
Altele:______________________________________________

Institutia dvs a derulat proiecte sau a fost partener in proiecte care vizau managementul speciilor
invazive?
-

DA
NU

Instituția dvs a participat la prezentări/workshopuri/conferințe care au abordat aspecte de management
a speciilor invazive?
-

DA
NU

Dacă DA, vă rugăm să dați căteva exemple recente:___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Care considerați că sunt avantajele obținute de managementul eficient al speciilor invazive?
-

reguli bine stabilite privind gestionarea introducerii și manevrării speciilor alogene
conservarea eficientă a speciilor native/indigene
restricționarea comerțului cu specii exotice
control asupra hibridizării
control asupra răspândirii haotice/ înmulțire necontrolată a unor specii invazive
prevenirea problemelor de sănătate în rândul comunităților umane (ex: alergii)
altele:____________________________________________________________

Care considerați că sunt dezavantajele obținute de managementul eficient al speciilor invazive?
-

reguli prea restrictive
îngreunarea/împiedicarea derulării anumitor activități (obținere autorizații, verificări vamale
etc.)
restricționarea comerțului cu specii exotice
Altele:________________________________________________________________

Care considerați că sunt modalitățile potrivite prin care pot fi îmbunătățite cunoștiințele persoanelor
care interacționează cu aspecte legate de identificarea și gestionarea speciilor invazive?
-

Traininguri/Sesiuni de instruire la locul de muncă privind identificarea speciilor invazive și
modalități de gestionare a acestora
Traininguri/Sesiuni de formare organizate de instituții specializate
Materiale informative care conțin informații despre speciile invazive (chei de identificare a
speciilor invazive, broșuri, pliante etc.)
Altele:______________________________________________________________

Doriți să participați la activități de informare privind managementul speciilor invazive?
-

DA
NU

Vă mulțumim!

