
CONCLUZII SONDAJ DE OPINIE FINAL CISLAU

In urma sondajelor efectuate in comunele Cislau, Unguriu, Magura,

Viperesti, Catina si Chiojdu a rezultat urmatoarele:

Marea majoritate a populatiei 95,77o/o cunoaste ca in comuna Cislau s-a

construit o statie de transfer a deseurilor care,va deservi cele 7 comune si doar

4,23o/o din populatie cuprinsa in esantion nu cunoaste acest lucru.

71,48o/o dintre repondenti au afirmat ca proiectul este finantat prin

programul PHARE, 6,69% prin programul SAPARD, 3,87o/o prin Fonduri

Structurale , 17,610/o tvJ stiu si 0,70 alt program.

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

PET-uri), hartie, resturi de metal ?" raspunsurile au fost urmatoarele: 36,27Yo

dintre repondenti au raspuns ca le dau foc in curte, 14,79o/o le depoziteaza in

spatefe curtii intr-o groapa, 7,04o/o le depoziteaza intr-un spatiu amenajat

inconjurat cu plasa de sarma sau cu lanti,2,46% le arunca "prin traditie" pe un

loc neamenajat, asa cum depozitau bunicii si parintii lor, 16,55% le depoziteaza

intr-o lada de gunoi sau container, iar 24,30o/o in lazi unde depoziteaza separat

plastic, hartie, gunoaie, metalice, sticla.

La intrebarea daca sunt informati ca incepand cu iulie 2009 depozitarea

deseurilor menajere nu se mai poate face la nivelul comunei decat in locuri

speciaf amenajate, 94,72o/o au raspuns "da " si numai 5,28o/o au raspuns "nu",

ceea ce denota ca a fost desfasurata o campanie foarte buna.

Nu acelasi lucru se poate spune despre amenzile ce pot fi aplicate pentru

depozitarea necontrolata a deseurilor incepand cu 1 iulie 2009 unde aproape

38% nu cunosteau si72% cunosteau.

Fata de primele sondaje efectuate s-a constat ca a crescut procentul celor

amendati pentru depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de peste 21%.

Peste 88% dintre repondenti stiu ca la nivelul localitatii a fost amenajata o

platforma de colectare a deseurilor, peste 960/o considera ca depozitarea

deseurilor la platformele de colectare selectiva este o obligatie cetateneasca,

aproape 98% sunt dispusi sa respecte regulile de colectare selectiva a deseurilor



si aproape 88% stiu ca gunoiul de grajd si deseurile din constructii nu sunt

admise la platforme.

In ce priveste depozitarea deseurilor dupa serviciul mesei la iarba verde

raspunsurile au fost : 9,15o/o le lasa acolo, 62,320/o le aduna si le iau acasa,

1,060/0 le arunca pe drum, 3,17o/o le aduna la marginea padurii, 13,73o/o le arunca

intr-o rapa, 12,32o/o le arunca la groapa de gunoi a comunei.

ln ce priveste perioada de disparitie a deseurilor din plastic, PET-uri,
pungi, repondentii au dat raspunsurile: 10 ani - 12o/o,50 de ani - 15,14o/o, 1O0

ani -  21,13o/o,200 de ani -  15,49o/o,300 de ani -  22o/o,400 de ani -  22,Uoh,

500 de ani - ,?lo/o. Spre deosebire de primul sondaj a crescut ponderea celor

care au indicat corect, adica 400 de ani si peste la aproape 30% iar daca

adaugam si pe cei la 300 de ani se depaseste 50%.

Aproape 80% dintre repondenti au raspuns corect ca acolo unde sunt

aruncate materialele plastice cadrul natural nu se mai reface sute de ani, iar la

materia prima din care sunt facute pungile de plastic, pet-urile nu au raspuns

corect decat 42,610/o.

Aproape 43o/o dintre repondenti cred ca deseurile trebuiesc ridicate

saptamanal sau la 3 zile - 23o/o, ceea ce duce la 66% procentul celor care cred

ca deseurile pot fi ridicate la 3 - 7 zile.

57o/o dintre repondenti cred ca localitatea lor nu este curata sau nu prea

curata.

In schimb 69% dintre repondenti stiu ce presupune colectarea selectiva si

reciclarea deseurilor iar aproape 100% cred ca platformele ecologice ajuta la

pastrarea curateniei.

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

invete despre colectarea deseurilor la scoala.

Aproape 86% dintre repondenti considera ca a fost utila campania de

informare sustinuta in randul populatiei iar peste 99% sustin infiintarea unui

sistem de salubrizare la nivelul localitatilor.


