Chestionar privind elaborarea Planului de Management al Bazinului Hidrografic
Olt
Nume, Prenume:
Instituția:
adresa:
adresa email:
1. Din ce categorie de factori interesați faceți parte?
a) Industrie;
b) Agricultură;
c) Transport;
b) Operatori servicii de distribuire a apei potabile;
c) Operatori servicii de canalizare – epurare ape uzate;
d) Autoritati locale – municipalitati, orase, comune;
e) Organizatii profesionale;
f) Institute de cercetare – firme de consultanta in domeniul protectiei mediului;
g) Comunicare si media;
h) ONG-uri;
i) Altele
......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2.
Cunoasteți conținutul proiectului Planului de Management al
Bazinelor Hidrografice ?
a) Da
b) Nu
c) Mă voi informa
d) Nu mă interesează
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
3. Dacă da, cum ați aflat despre acesta?
a) Din mass-media
b) website-ul Administrației Bazinale de Apă
c) De la întâlnirile Comitetului de Bazin
d) De la întâlnirile anterioare cu reprezentanții ABA
e) Altele.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Considerați că cele mai importante probleme de gospodărire a apelor din
spațiul dumneavoastră hidrografic sunt în mod clar prevăzute în proiectul
Planului de Management al bazinului/spațiului hidrografic?
a) Da
b) Nu
c) Mă voi informa
d) Nu mă interesează
e) Dacă răspunsul dvs este Nu, care sunt sugestiile dvs pe care considerați că ar
trebui să le luăm în considerare?

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
5. Sunteţi de acord cu obiectivele de mediu propuse pentru corpurile de apă
de suprafaţă si subterane, precum şi pentru zonele protejate?
a. Da
b. Parțial
c. Nu
d. Vă rugăm să comentați, în cazul în care răspunsul dvs este Nu.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
6. Cunoașteți măsurile prevăzute în proiectul Planului de Management al
bazinului/spațiului hidrografic pe care instituția dumneavoastră va trebui să
le implementeze?
a. Da
b. Nu
c. Mă voi informa
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
................................................................................................................................
7. Consideraţi că măsurile prevăzute pentru atingerea stării bune a apelor
din bazinul dvs hidrografic sunt corect identificate?
a. Da
b. Nu
c. Daca Nu, vă rugăm să justificați.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
8. Considerați că măsurile prevăzute în proiectul Planului de Management al
bazinului/spațiului hidrografic pot fi realizate la termenele și din sursele de
finanțare prevăzute în Programul de Măsuri?
a. Da
b. Nu
c. Daca răspunsul dvs este Nu, vă rugăm să justificați.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
9. Sunteți de acord cu valorile de investiții prevăzute pentru fiecare măsură
ce vizează instituția/unitatea dumneavoastră?
a. Da
b. Nu
c. Daca răspunsul este Nu, vă rugăm să precizați punctul dvs de vedere.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

10. Considerați că este necesară includerea altor măsuri, pentru
instituția/unitatea dumneavoastră, în vederea conformării cu legislația în
vigoare privind factorul de mediu – apa, ținând cont și de propria
dumneavoastră strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung ?
a) Da
b) Nu
c) Dacă răspunsul dvs este Da, vă rugăm sa precizați care sunt aceste măsuri.
..................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
11. Ce măsuri specifice din cadrul proiectului Planului de Management
Bazinal considerați că ar fi prioritare ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
12. Sunteţi de acord cu modul în care au fost planificate/estimate costurile
măsurilor pentru instituția/unitatea dvs?
a) Da
b) Nu
c) Vă rugăm să comentați, în cazul răspunsului b).
................................................................................................................................
................................................................................................................................
13. Puteți identifica și alte surse de finanțare pentru realizarea măsurilor
suplimentare decât cele menționate în proiectul Planului de Management al
bazinelor hidrografice?
a) Da
b) Nu
c) Dacă răspunsul dvs este Da, precizați sursa de finanțare.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
14. Unitatea / instituția dvs. deține o strategie/planuri de dezvoltare pe termen
mediu și lung care include și măsuri de protecția mediului neincluse în
programele de etapizare sau conformare ale autorizațiilor de gospodărirea
apelor?
a) Da
b) Nu
c) Avem în vedere în viitorul apropiat.
d) Daca raspunsul dvs este Da, puteți să detaliați?
.................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
15. Care dintre următoarele răspunsuri descriu cel mai bine opinia dvs. în ceea
ce privește proiectul Planului de Management Bazinal și implicit al
programului de măsuri?

a) sunt de acord
b) sunt de acord într-o anumită măsură
c) mă opun într-o oarecare masura
d) mă opun
e) pentru oricare din răspunsurile b) - d), vă rugăm să precizați care sunt
motivele.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
16. Sunteți informat ca Planul de Management Bazinal va avea caracter
legislativ obligatoriu (va fi aprobat prin HG, conform Legii Apelor nr.107/1996,cu
completările și modificările ulterioare).
a) Da
b) Nu
17. Credeți că este important?
a) să fiți informat și consultat despre proiectul Planului de Management
Bazinal?
b) să aveți contacte permanente cu autoritățile în domeniul gospodăririi apelor ?
c) sa participați activ în dezvoltarea programului de măsuri și a Planului de
Management Bazinal?
18. Considerati ca exista informatii disponibile pentru public, suficiente pentru
informarea și participarea activă a dumnevoastră în procesul de consultare?
a) Da
b) Nu
c) Daca raspunsul este Nu, vă rugăm completați cu sugestiile dumneavoastră.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
19. Care sunt metodele de informare pe care le preferați și pe care le găsiți
mai eficiente pentru implicarea activă a dvs în problemele privind protecția
mediului și a apelor în special?
a) Website
b) e-mail
c) scrisori
d) brosuri/pliante
e) intalniri organizate
f) altele
20. Alte probleme, recomandări și sugestii privind proiectul Planului de
Management al bazinelor hidrografice.
...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

