AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA
CHESTIONAR
privind tema ,,monitorizarea calităţii aerului şi gestionarea
eficientă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, alocate României
prin protocolul de la Kyoto”
(vă rugăm să bifați răspunsul ales de dumneavoastră, la final salvați documentul și transmiteți-l pe
adresa de email office@apmph.anpm.ro)
1. Considerați că problemele legate de calitatea aerului în județul Prahova ar trebui să constituie
o prioritate pentru autoritățile responsabile?
R: a) Da
b) Nu
c) Nu știu
2. Considerați că problemele legate de calitatea aerului în municipiul Ploiești ar trebui să constituie
o prioritate pentru autoritățile responsabile?
R: a) Da
b) Nu
c) Nu știu
3. Au existat perioade, în ultimii 3 ani, în care calitatea aerului din municipiul Ploiești v-a creat vreun
disconfort ?
R: a) Da
b) Nu

4. Considerați că problema calității aerului în municipiul Ploiești a fost suficient dezbătută în cadrul
emisiunilor locale televizate, de radio sau în presa scrisă?
R: a) Da
b) Nu
c) Nu știu

5. În ce zonă a județului Prahova locuiți?
R: a) Zona de nord –Valea Prahovei (Comarnic, Sinaia, Bușteni, Azuga)
b) Ploiești și zona periurbană (Brazi, Blejoi, Bărcănești, Bucov, Păulești)
c) Zona de nord –Valea Teleajenului (Măneciu Ungureni, Izvoarele, Vălenii de Munte)
d) Zona de sud (Albesti Paleologu, Pucheni, Poienarii Burchii, Șirna)

6. În ce zonă a municipiului Ploiești locuiți?
R: a) Nord
b) Sud
c) Est
d) Vest
e) Centru
7. Cum apreciați calitatea aerului în zona în care locuiți?
R: a) Excelenta
b) Foarte bună
c) Bună
d) La un nivel mediu
e) Rea
f) Foarte rea
8. Ce zonă a județului Prahova considerați că este cea mai afectată în privința calității aerului?
R:

a) Zona de nord –Valea Prahovei (Comarnic, Sinaia, Bușteni, Azuga)
b) Ploiești și zona periurbană (Brazi, Blejoi, Bărcănești, Bucov, Păulești)
c) Zona de nord –Valea Teleajenului (Măneciu Ungureni, Izvoarele, Vălenii de Munte)
d) Zona de sud (Albesti Paleologu, Pucheni, Poienarii Burchii, Șirna)

9. Ce zonă din Ploiești considerați că este cea mai afectată în privința calității aerului?
R: a) Nord
b) Sud
c) Est
d) Vest
e) Centru
10. Știați că în municipiul Ploiești și în zonele limitrofe calitatea aerului este monitorizată continuu cu
ajutorul unor stații de prelevare și măsurare a principalilor poluanți din aerul înconjurător, în
cadrul unui program care se desfășoară la nivel național?
R: a) Da
b) Nu
11. Știați că pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova este publicat zilnic, încă din anul
2010, un buletin informativ privind calitatea aerului măsurată la nivelul celor 6 stații de prelevare și
măsurare din cadrul programului național (poluanții măsurați fiind dioxid de sulf, dioxid de azot,
ozon, monoxid de carbon, pulberi în suspensie sub 10 microni)?
R: a) Da
b) Nu

12. Consultați periodic site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova pentru a afla care este
indicele de calitate a aerului?
R: a) Da
b) Nu
13. Ați sesizat autorităților responsabile, prin petiții, sesizări, adrese etc. cazurile în care ați fost
afectați sau deranjați de calitatea aerului, cum ar fi mirosuri neplăcute, înțepătoare sau usturimea
ochilor ?
R: a) Da
b) Nu
14. Dintre autoritățile enumerate mai jos, pe care le considerați responsabile de rezolvarea
problemelor referitoare la calitatea aerului?
R: a) Agenția pentru Protecția Mediului;
b) Garda de Mediu;
c) autoritatea publică pentru sănătate;
d) prefectura;
e) consiliul judeţean;
f) primăriile.
15. Ce considerați că ar trebui întreprins de autoritățile responsabile pentru îmbunătățirea calității
aerului în municipiul Ploiești?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

