
CONCLUZII SONDAJ DE OPINIE FINAL BECENI

Aproape 75% dintre repondentii ce au participat la sondaj au raspuns ca

stiu de construirea statiei de transfer a deseurilor la Beceni, ce va deservi

comunele Beceni, Bisoca, Cernatesti, Lopatari, Manzalesti, Sarulesti, Vintila

Voda, iar peste 64% stiau ca statia de transfer a fost realizata cu fonduri PHARE,

23o/o cufonduri SAPARD si doar aproape 12o/o auraspuns cu "nu stiu".

La intrebarea "Dumneavoastra ce faceti cu deseurile de plastic (pungi,

PET-uri), hartie, resturi de metal ?" s-au primit raspunsurile : peste 22o/o le dau

foc in curte, aproape 10% le depoziteaza in spatele curtii intr-o groapa, aproape

23% le depoziteaza in spatele curtii intr-un spatiu amenajat, peste 36% le arunca
"prin traditie" pe un loc neamenajat care a fost preluat de la bunici, parinti si doar

1o/o ?u o lada de gunoi sau un container.

Remarcam ca peste 81% dintre repondenti erau informati ca incepand cu

1 iulie 2009 depozitarea deseurilor menajere nu se mai poate face la nivelul

comunei decat in locuri special amenajate, dar 75o/o nu stiau valoarea amenzilor

ce se aplica pentru depozitarea necontrolata a deseurilor si doar aproape 8%

fusese amendati pentru depozitarea necorespunzatoare a deseurilor din

gospodaria proprie.

Foarte important este ca aproape 90% dintre repondenti cunosteau faptul

ca la nivelul localitatii au fost amenajate platforme de colectare a deseurilor

menajere; peste 95% considera o obligatie cetateneasca colectarea selectiva a

deseurilor, 92o/o sunt dispusi sa respecte regulile de colectare selectiva iar peste

67% stiau ca nu sunt admise la aceste platforme gunoiul de grajd si deseurile din

constructii.

La intrebarea "Cand mergeti la iarba verde, dupa ce serviti masa, unde

depozitati deseurile ce raman : sticle, PET-uri, hartie, resturi alimentare ?" s-au

dat raspunsurile :20% le adun si le iau acasa, 35% le arunca la groapa de gunoi

a comunei. Adunate cele doua dau 55% iar restul de 45o/o au dat raspunsurile:

18o/o le lasa acolo , 60/o le arunca la marginea padurii, aproape 17o/o le arunca intr-



o rapa, 1o/o le arunca pe drum si 3% alte situatii. Deci aproape jumatate dintre

repondenti le depozi teaza necorespu nzator.

Referitor la cunoasterea perioadei de disparitie a deseurilor din plastic,

fata de primul sondaj se observa o crestere simtitoare a raspunsurilor corecte:

45% peste 400 de ani, peste 23% peste 500 de ani, aproape 4% - 300 de ani,

10% - 200 de ani, doar 6Yo - 10 ani si 50 de ani si aproape 8o/o - 100 de ani.

A crescut destul de mult numarul eelor care cunosc ca acolo unde este

aruncat un material plastic cadrul natural nu se mai reface sute de ani, procentul

acestora ajungand la 75o/o, procent ce se mentine si la "materia prima" din care

sunt facute pungile de plastic, peste 74o/o.

In ce priveste intrebarea "La cat timp credeti ca ar trebui sa fie ridicate

deseurife", raspunsurile repondentilor au fost : peste 40% saptamanal, 21% la 5

zile si aproape 14% la 3 zile. Deci 75o/o considera ca intre 3 - 7 zile este un timp

rezonabil pentru ridicarea deseurilor.

Aproape 84% dintre repondenti considera ca nu exista greutati in a trece

de la numarul "traditional" de depozitare a deseurilor si introducerea colectarii si

depozitarii controlate.

Acest lucru este confirmat si de raspunsurile date la intrebarea daca

locafitatea este curata, unde raspunsurile sunt 68% - "NU", ce confirma ca

vechiul sistem "traditional" de depozitare a deseurilor este depasit.

Peste 74o/o dintre repondenti cunosc ce presupune colectarea selectiva si

reciclarea deseurilor.

ln ce priveste sursele de informare privind colectarea desurilor acestea

sunt : peste 22o/o de la televizor,20o/o din reclame, So/o din ziare, 7% de la radio si

peste 42o/o din alta parte. Parerea repondentilor despre sistemul de colectare a

deseurilor la platformele ecologice este foarte buna 96% considerand ca acest

sistem ajuta la pastrarea curateniei.

La intrebarea "Puteti colecta selectiv urmatoarele deseuri ?"s-au primit

raspunsurile : plastic aproape 75o/o , hartie - carton - 47o/o, metal - 22Vo, sticla -

25%.



Referitor la "Unde credeti ca se poate efectua o mai buna colectare

selectiva a deseurilor ", raspunsurile au fost : 53o/o langa locuinta, 47% la centre

specializate.

99% dintre repondenti considera ca este foarte important ca elevii sa

invete fa scoala despre colectarea deseurilor. Doar 21o/o 
"u 

colectat selectiv

deseurile in gospodaria proprie,40o/o nu , iar 40% cateodata.

Aproape 84% considera ca a fost ntila campania de informare si doar 6%

au raspuns "Nu", 84% dintre repondenti sunt de acord cu infiintarea unui sistem

de saf ubrizare la nivelul localitatii, iar in privinta pretului acestuia 46% - 2lei,37o/o
- 3 |ei, 23% - 4lei.

Pentru gunoiul de grajd si deseuri din constructii 58% dintre repondenti

cred ca cea mai buna solutie ar fi amenajarea in curtea proprie a unui spatiu

speciaf amenajat, iar 42o/o considera ca serviciul de salubrizare ar trebui sa preia

si aceste deseuri, dar la o noua intrebare, 79% dintre repondenti considera ca o

varianta buna ar fi colectarea gunoiului de grajd intr-o groapa special amenajata

in propria curte iar 21o/o nu.


