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Obișnuiește-te să reciclezi! 
 

Studiu Green Group 
 

27 mai – 03 iunie 2013 • 7492 respondenti 
 

 
 
 

 Universul cercetarii și perioada de desfașurare  
 
 
 Universul cercetarii reprezinta populatia adulta neinstitutionalizata a României care 
beneficiaza de acces la Internet. Sondajul “Obișnuiești sa reciclezi?” s-a desfasurat în perioada 27 
mai – 03 iunie 2013 pe un esantion de 7492 respondenti, cu vârsta peste 18 ani, utilizatori ai 
platformei iVox.ro. Eșantionul reproduce din punct de vedere al principalelor caracteristici 
structura socio-demografica a populatiei utilizatorilor de Internet din România, asa cum decurge 
din cercetarea Gallup, „Piata serviciilor de acces la Internet”, (Gallup, aprilie 2010) realizata la 
cererea ANCOM (Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii). Prin 
urmare, rezultatele acestui sondaj pot fi extrapolate, cu o minima marja de eroare, populatiei 
utilizatorilor de Internet din România, cu vârsta peste 18 ani, din mediul urban. 
  
 
 
 

 Metode de cercetare și specificul unitații de cercetare  
 

 
Pentru a îndeplini obiectivele propuse am apelat la o cercetare în mediul online, prin intermediul 
anchetei prin chestionar, iar unitatea de cercetare este persoana.  
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Cercetarea propriu-zisa 
 

1. Sunteți interesat/a să reciclați deșeurile din gospodarie? 
 
 

           
 

 
Reciclarea deșeurilor din gospodarie pare sa fie o practica preferata de aproape toți românii. 
92.09% dintre ei au declarat în acest sondaj ca sunt interesați de reciclarea deșeurilor din 
gospodarie în timp ce doar 7.91% dintre ei nu agreaza aceasta ideea.  
 
 

2. Care este motivul pregnant al interesului dvs. pentru reciclare? 
 
 
 
 

 
 
 

DA 92.09%

NU 7.91%

84.9% E o
responsabilitate
pe care o am fata
de mediu

13.6 % Valoarea
pe care o pot
recupera in urma
reciclarii

1.5 % Altul
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Marea majoritate – 84.9% dintre respondenții care raspund pozitiv reciclarii susțin că motivul 
pregnant al interesului pentru aceasta practica este responsabilitatea pe care o au față de mediu. 
Un procent de doar 13.6% urmaresc în primul rând valoarea pe care o pot recupera în  urma 
reciclarii. 
 
 

3. Care considerați că este consecința cea mai gravă a unui comportament neorientat spre 
reciclarea deșeurilor (PET, doze, frigidere, aspiratoare, monitoare etc.)? 

 

 

 

57.67% dintre respondenți consideră că cea mai grava consecință a comportamentului neorientat 
spre reciclarea deșeurilor de tip PET, doze, electronice și electrocasnice este poluarea gravă a 
mediului, în lipsa unor materiale biodegradabile.   Un procent considerabil, de 28.15% consideră că 
cea mai grava consecința este totuși irosirea unor resurse naturale valoroase, materii prime care ar 
putea susșine fabricarea produselor din reciclabile.  Doar 11.1% se tem de consecințele asupra 
sănătății datorită emisiilor în urma arderii deșeurilor. 
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4. Ce tipuri de containere de colectare a deșeurilor cunoașteti în orașul dumneavoastra? 
 
 

 
 
 
73.59% dintre respondenți cunosc doar prezența containerelor stradale pentru colectarea selectiva 
în propriile orașe.   69.11% nu cunosc decât containerele de gunoi și tomberoanele stradale, iar un 
procent mic, de doar 7.6% pot recunoaște contanerele inteligente care elibereaza bonuri valorice. 
 
 
5. Ce tipuri de deșeuri știți că pot fi colectate și reciclate? 
 
 
Doar puțin peste 2/3 dintre români (66,86%) cunosc faptul ca atât sticlele cât și PET-urile,  cutiile de 
aluminiu, echipamentele electrice și electrocasnicele și hârtia pot fi reciclate în centrele 
specializate. Echipamentele electrice și electrocasnice au obținut cel mai mic procent de 
recunoaștere ca fiind produse reciclabile din partea respondenților, de doar 43.53%. 
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6. Care sunt motivele principale care v-ar împiedica sa colectați? (max. 2 variante  de raspuns) 
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Procentul mic al celor care recicleaza este datorat în primul rând lipsei centrelor de colectare prin 
preajma gospodariei – 55.89%.  Un procent destul de mare al respondenților – 38.03% nu au 
încredere în autoritațile răspunzatoare, fiind convinși ca deșeurile colectate ajung tot la groapa de 
gunoi. 
 
7. Credeți că ar trebui sa fiți recompensați financiar pentru colectarea deșeurilor? 
 
 

 
 
Aproape jumatate – 43.28% dintre români nu așteaptă sa fie recompensați pentru acțiunile de 
colectare a deșeurilor reciclabile. 
 
 
 
 

NU 56,72 %

DA 43.28 %

mailto:office@green-group.ro

