
 

 

 

 

CHESTIONAR  

STUDIU SOCIOLOGIC 
LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru îmbunătățirea calității  

vieții în mediul urban din România  
 
 
În cele ce urmează dorim vă supunem atenției un chestionar realizat pentru culegerea de 
informații referitoare la spațiile verzi din interiorul localităților. Acest demers este realizat în 
cadrul proiectului ”LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru îmbunătățirea calității vieții în 
mediul urban din România” desfășurat de Asociația Peisagiștilor din România - AsoP și co-
finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru 
Uniunea Europeană extinsă. 
 
Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră! 
*Obligatoriu 

 
DATE PERSONALE 
   
Grupă de vârstă* 
□ 0 - 18;  □ 18 - 24;  □ 25 - 34;  □ 35 - 44;  □ 45 - 54;  □ 55 - 64;  □ peste 65; 
 
Sexul* 
□ feminin; □ masculin; 
 
Domeniul de activitate* 
□ Administrație; □ Peisagistică; □ Arhitectură; □ Urbanism; □ Construcții;  
□ Comerț; □ Turism; □ Educație; □ Transport; □ Inginerie; □ Agricultură;   
□ Sănătate;  □ Altele (vă rugăm specificați): ____________________________________ 
    
Educație (ultimul nivel absolvit)* 
□ primar; □ gimnaziu; □ liceu; □ licență; □ master; □ doctorat; 
    
Categorie de venituri lunare* 
□ Sub 1.000 lei; □ Între 1.000 - 1.700 lei;  
□ Între 1.700 - 2.500 lei; □ Peste 2.500 lei; 
 
Localitate de domiciliu _______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  
 
 
1. Vă rugăm să numiți 5 (cinci) spații verzi din localitatea dumneavoastră*: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



 

 
 
 
 
2. Care este spațiul verde în care vă petreceți cel mai des timpul liber?* 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
3. Cine considerați că are obligația de a se ocupa de administrarea spațiilor verzi din 
cadrul localităților?* 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
4. Vă rugăm să numiți un spațiu verde care vă place și care se află în cadrul altei 
localități (din România sau din altă țară) față de cea în care locuiți*: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
(Vă rugăm să precizați atât denumirea spațiului verde cât și localitatea din care acesta face 
parte) 
 
 
5. Care dintre cele de mai jos considerați că fac parte din categoria spațiilor verzi din 
cadrul unei localități*: 
□ parcul 
□ cimitirul 
□ curtea unei școli 
□ grădina unei persoane fizice 
□ curtea unei biserici 
□ bulevardul 
□ spațiul dintre blocuri 
□ o bază de producție (de exemplu o seră sau o pepinieră) 
□ Altele: __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(Vă rugăm să alegeți toate opțiunile care considerați că se potrivesc) 
 

 

 

 

Vă mulțumim! 

 

 


