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CCCaaapppiiitttooollluuulll   111...   CCCooonnnttteeexxxttt   

 

În perioada 1 iulie 2013 – 30 decembrie 2015 Asociația “Apáthy István Egyesület” 

implementează proiectul cu titlul “Elaborarea planurilor de management integrat 

pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, 

ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”. 

 

Obiectivul proiectului este protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin 

creșterea gradului de conservare a habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară 

şi naţională prin elaborarea planurilor de management pentru siturile de importanță 

comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la 

Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic, și conştientizarea populaţiei asupra acestora. 

 

Proiectul se realizează în următoarele unități administrativ – teritoriale: municipiul 

Cluj-Napoca, comuna Florești (Florești, Luna de Sus), comuna Ciurila (Ciurila, Sălicea, 

Săliște), comuna Feleacu (Feleacu, Vâlcele), comuna Săvădisla (Săvădisla, Vlaha), 

comuna Baciu (Baciu, Corușu, Mera, Popești, Rădaia), municipiul Dej, comuna Mintiu 

Gherlii (Bunești, Mintiu Gherlii, Nima, Petrești, Salatiu), comuna Mica (Mănăstirea), 

municipiul Gherla. 

 

Localitățile vizate de proiect, în funcție de cele 3 ariii protejate, sunt următoarele: 

- Aria protejată Făgetul Clujului – Valea Morii, cod sit Natura 2000: ROSCI0074; aria 

protejată cuprinde municipiul Cluj-Napoca, comuna Florești (Florești, Luna de 

Sus), comuna Ciurila (Ciurila, Sălicea, Săliște), comuna Feleacu (Feleacu, Vâlcele), 

comuna Săvădisla (Săvădisla, Vlaha) 

- Aria protejată Poienile de la Șard, cod sit Natura 2000: ROSCI0356; aria protejată 

cuprinde comuna Baciu (Baciu, Corușu, Mera, Popești, Rădaia) 

- Aria protejată Someșul Mic, cod sit Natura 2000: ROSCI0394; aria protejată 

cuprinde municipiul Dej, comuna Mintiu Gherlii (Bunești, Mintiu Gherlii, Nima, 

Petrești, Salatiu), comuna Mica (Mănăstirea), municipiul Gherla. 
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CCCaaapppiiitttooollluuulll   222...   MMMeeetttooodddooolllooogggiiieee   

 

În cadrul activităţilor de informare și conștientizare din cadrul proiectului este inclusă 

o activitate de cercetare sociologică privind măsurarea impactului proiectului asupra 

publicului ţintă. În acest sens în anul 2013 se realizează o cercetare iniţială, în care se 

va identifica nivelul actual de cunoaştere a ariilor protejate, urmând ca cercetarea să 

fie reluată la finalul perioadei de implementare a proiectului, pentru a evalua impactul 

activităţilor de informare şi conştientizare asupra grupurilor ţintă şi pentru a stabili 

eficienţa activităţilor de comunicare, respectiv pentru a verifica indicatorii de rezultat. 

In octombrie 2013 compania Agenda Setting a realizat sondajul de opinie iniţial în 

rândul elevilor, populației și factorilor interesați de pe teritoriul ariilor naturale 

protejate despre atitudinea generală faţă de natură şi arii protejate, cât şi despre 

cunoştinţele şi gradul de conştientizare cu privire la existența ariei protejate.  

 

La stabilirea eșantionului și ponderea populației țintă s-au corelat următoarele 

informații:  

(a) tabelele conținând grupurile țintă și factorii interesați  

(b) ponderea grupurilor țintă și a factorilor interesați vizați de activitățile de 

proiect 

(c) intensitatea activităților orientate anumitor grupuri țintă.  

Activitățile de informare și conștientizare vizează în mod direct elevii, locuitorii 

unităților administrativ teritoriale incluse în ariile protejate și factorii interesați. Astfel: 

- Cel mai numeros grup țintă al proiectului sunt elevii: 3.300 de elevi informați 

despre speciile și habitatele existente pe teritoriile ariilor naturale protejate, 

localizarea ariilor naturale protejate și sunt conștientizați despre importanța 

acestor teritorii desemnate de legislație.   

- Al doilea grup țintă ca pondere sunt locuitorii (publicul larg): în total 180 de 

locuitori vor participa la seminarii de informare. Se va organiza o expoziţie de 

fotografii într-un loc circulat din Cluj Napoca. Tot acest grup țintă va fi 

informat prin intermediul unor articole de presă despre speciile ocrotite ale 

ariilor protejate.  

- Al treilea grup țintă ca pondere sunt factorii interesați, care sunt invitați în 

total la 4 întâlniri (o conferință de lansare a proiectului și 3 întâlniri de 

consultare a Planurilor de Management). Și acest grup țintă va beneficia de 

activitățile de informare și conștientizare din mass-media.   
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Eşantionul iniţial a cuprins 500 de persoane, conform următoarei distribuţii: 

- 360 elevi (ținându-se cont și de distribuția celor 13 seminarii planificate: câte 2 

sesiuni în 3 localități urbane, respectiv câte o sesiune în 7 localități rurale); 

şcolile au fost alese în mod aleator, fiind selectată prima unitate de învățământ 

în urma sortării alfabetice 

- 100 de cetățeni; în fiecare dintre cele 10 localități s-au chestionat 10 cetățeni cu 

domiciliul în localitatea selectată 

- 40 de factori interesați; în fiecare dintre cele 10 localități au fost selectaţi câte 4 

factori interesați.  

În urma activităţii de culegere a datelor de teren, eşantionul a fost crescut la 560 de 

persoane, având în vedere faptul că sondajul în rândul elevilor s-a aplicat la nivelul 

întregii clase selectate din unitatea de învăţământ, ceea ce a condus la creşterea cu 60 

a numărului respondenţilor din acest segment al eşantionului. 

Nr. Localitate Unitate de învățământ Observații 

1 Cluj-Napoca Lic. Teor. Apáczay Csere János 

Lic. Teor. Avram Iancu 
În fiecare oraș au fost chestionați  

elevii claselor 6A și 10A. În cazul 

în care chestionarele completate 

nu au atins numărul de 40 elevi, 

au completat chestionarul și 

elevii claselor 6B și 10B. 

2 Dej Lic. Teor. A. P. Ilarian 

Col. Naț. Andrei Mureșanu 

3 Gherla Lic. Teor. Ana Ipătescu 

Școala cu clasele I-VIII, Nr. 1 

4 Baciu Școala cu clasele I-VIII În fiecare școală rurală au fost 

chestionați elevii claselor 6A. În  

cazul în care chestionarele 

completate nu au atins numărul 

de 20, au completat chestionarul 

și elevii claselor 6B sau 5A. 

5 Ciurila Școala Gimnazială clasele I-

VIII 

6 Feleacu Școala Gimnazială Ștefan 

Micle 

7 Florești Școala Gimnazială Gh. Șincai 

8 Mica Nu există 

9 Mintiu 

Gherlii 

Școala cu clasele I-VIII 

10 Săvădisla Școala Gimnazială Borbély 

József 

 

Metoda de cercetare: Ancheta sociologică directă, aplicată faţă în faţă, la domiciliul 

locuitorilor, respectiv locul de muncă al subiecţilor. În cazul elevilor s-a optat pentru 

ancheta indirectă, prin autocompletare, în cadrul claselor de elevi din şcolile selectate.   

Perioada de culegere a datelor din teren: 23 – 31 octombrie 2013 
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CCCaaapppiiitttooollluuulll   333...   GGGrrraaaddduuulll   dddeee   cccuuunnnoooaaaşşşttteeerrreee   aaa   AAArrriiieeeiii   

PPPrrrooottteeejjjaaattteee   îîînnn   rrrââânnnddduuulll   eeellleeevvviiilllooorrr   

 

3.1. Cunoștințele elevilor despre problemele de mediu/natură în general 

 

În perioada culegerii datelor de pe teren au fost chestionați 420 elevi ai claselor a 5-a, a 

6-a, a 7-a și a 10-a din 13 școli generale și licee din localităţile cuprinse în Aria 

Protejată. Întrebările s-au referit la cunoștințele și opiniile elevilor față de problemele 

de mediu și faţă de natură în general, respectiv față de aria naturală protejată în care 

trăiesc. 

După cum se vede în Figura 1, majoritatea elevilor se consideră informaţi (195 din 420) 

sau foarte informaţi (38 din 420) referitor la problemele de mediu și natură în general, 

162 elevi se consideră puţin informaţi, și doar 14 din ei declară că nu sunt deloc 

informați. 

 

Figura 1 - Cât de informat te consideri referitor la problemele de mediu/natură?

    N=420 

 

  

 

Figura 2 arată la ce se gândesc elevii când aud despre protecția mediului înconjurător. 

Fiind o întrebare deschisă, la care şi-au putut exprima opinia lor precisă, răspunsurile 
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date sunt multiple. Cel mai des se gândesc la culegerea și aruncarea gunoaielor în locul 

potrivit (120 din 420) și la protejarea, ocrotirea naturii (105 din 420). Protecţia 

mediului înconjurător este asociată cu concepte precum „plante/floră” (67 elevi) sau 

„animale/faună” (50 elevi), curăţenie (52 elevi) sau poluare (42 elevi), reciclare (18 

elevi) sau ecologizare (9 elevi). Numai 17 elevi au declarat că nu știu sau nu îi 

interesează acest subiect.  

 

Figura 2 - Care este primul lucru care îți vine în minte atunci când auzi despre 

protecția mediului înconjurător?  

N=420 

 

 

 

Elevii au fost rugați să dea 3 exemple din acțiunile lor personale pentru protejarea 

naturii. Figura 3 arată că majoritatea elevilor aruncă deșeurile la gunoi (212 din 420), 

participă la adunarea deșeurilor (202 din 420), fie în acțiuni organizate de școală, 

precum campania Let's do it Romania!, fie din proprie inițiativă. De asemenea 

îngrijirea (protecţia) plantelor este privită ca o acţiune personală de protejare a 

mediului de către 169 elevi. Acţiunile de reciclare sau ecologizare se regăsesc mai puţin 

printre obişnuinţele acestora, fiind înregistrate 81 de răspunsuri în acest sens. Foarte 

puțini dintre ei, doar 29 din 420, au declarat că nu au făcut nimic sau nu știu ce au 

făcut pentru a proteja natura.  
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Figura 3 - Dă-ne 3 exemple din ceea ce ai făcut tu personal în ultimul an pentru 
protejarea naturii.               N=420 

 

 

3.2. Cunoștințele elevilor despre aria naturală protejată din localitatea lor 

Figura 4 indică faptul că în general, elevii au auzit de termenul de ”arie naturală 

protejată” (356 din 420), dar numai aproximativ jumătate dintre ei știu câteva sau 

foarte multe lucruri despre ariile naturale protejate (199 din 420), în vreme ce 157 elevi 

au declarat că au auzit termenul, dar nu știu mai multe. 64 dintre elevi nu au întâlnit 

niciodată termenul de arie naturală protejată. 

Figura 4 - Cât de cunoscut îți este termenul de ”arie naturală protejată”?    

N=420 
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Chiar dacă sunt familiarizaţi cu termenul de „arie protejată”, majoritatea elevilor nu au 

informaţii referitoare la faptul că localitatea de provenienţă este cuprinsă într-o arie 

protejată (258 elevi din 420). Doar  162 elevi din 420 au declarat că au știut de existenţa 

unei arii protejate pe raza localității lor.  

Figura 5 - Știai că pe raza localității în care locuiești se află o arie protejată? 

                  N=420 

 

Chiar dacă au aflat despre aria protejată numai în momentul chestionării, o mare 

majoritate a elevilor (342 din 420) o consideră un lucru pozitiv (Figura 6). Doar 46 

elevi au răspuns că nu știu sau nu pot aprecia, iar și mai puțini au declarat că este un 

lucru negativ (16 din 420) sau că nu are importanță (10 din 420). 

Figura 6 - După părerea ta faptul că în comuna/orașul în care locuiești se află o 

arie protejată este un:               N=420 

 

 



Studiu sociologic privind cunoaşterea Ariei Protejate, Octombrie 2013 

 

Raport de cercetare  11 
 

Figura 7 arată că, în opinia elevilor, aria protejată este necesară pentru protejarea 

animalelor (310 din 420), protejarea plantelor (299 din 420) și protejarea peisajului 

(233 din 420). 21 din cei 420 de elevi au dat alte răspunsuri, precum protejarea 

mediului înconjurător (11 elevi), protejarea oamenilor (7 elevi) sau protejarea pădurii (3 

elevi). Doar 30 de elevi au declarat că nu știu la ce serveşte aria protejată. La această 

întrebare au putut fi selectate mai multe variante de răspuns.  

 

Figura 7 - Din câte știi, de ce este necesară această arie protejată? (răspunsuri 

multiple)          N=420 

 

 

Referitor la denumirea ariei protejate, marea majoritate a elevilor a declarat că nu 

cunoaşte numele ariei din localitatea lor (355 din 420), doar 8 elevi au știut că trăiesc 

pe raza Ariei Protejate Făgetul Clujului, Valea Morii, Poienile de la Șard sau Someșul 

Mic (Figura 8). Alte răspunsuri înregistrate pentru această întrebare deschisă au 

cuprins denumiri ale unor tipuri de peisaj, denumirea localităţilor de unde provin 

elevii, respectiv a fost indicat numele unei alte arii protejate din regiune (Valea 

Fizeşului).  
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Figura 8 - Spune-ne cum se numește aria protejată din localitatea ta.       N=420
  

 

Similar, Figura 9 arată că majoritatea elevilor nu știe nimic despre aria naturală 

protejată din localitatea de provenienţă (348 din 420). 41 elevi consideră că aria are 

scopul protejării animalelor, plantelor și în general a naturii. 13 elevi consideră că este 

vorba de un „peisaj frumos”, în vreme ce 11 elevi  se gândesc la restricții legate de aria 

protejată. 

Figura 9 - Ce știi despre această arie protejată?    N=420 

 

 

Figura 10 arată că aproximativ o treime dintre elevi nu a putut numi un animal rar sau 

ocrotit din localităţile de provenienţă. Cei care au făcut-o au numit animale sălbatice: 

căprioara (94), lupul (46), porcul mistreț (43) sau capra neagră (37), sau domestice: 
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câinele (25), pisica (18), calul (16) sau vaca (11). 19 elevi au spus că nu există animale 

rare sau ocrotite în localitatea lor, iar alţi 10 elevi au numit unicornul și alte animale 

exotice. 

Figura 10 - Numește câteva animale rare sau ocrotite din localitatea ta: 

(răspunsuri multiple)                                                                       N=420 

 

Similar, Figura 11 arată că 114 elevi din 420 nu au putut numi plante ocrotite sau rare 

din localitatea lor, 57 elevi au numit floarea de colț, 24 au indicat nume de flori în 

general, iar 19 trandafirul. 13 elevi au declarat că nu există plante ocrotite în localitatea 

lor. 

Figura 11 - Numește câteva plante rare sau ocrotite din localitatea ta: 

(răspunsuri multiple)                          N=420  

                                                                                  

 



Studiu sociologic privind cunoaşterea Ariei Protejate, Octombrie 2013 

 

Raport de cercetare  14 
 

Elevii au fost întrebați despre lucrurile importante pe care ar dori să le afle despre aria 

naturală protejată din localitatea lor. Figura 12 arată că cei mai mulți ar dori să afle 

despre mărimea și localizarea ariei (146 din 420), specii de animale protejate (131 din 

420) și specii de plante protejate (116 din 420). 95 elevi ar vrea să afle de ce este 

necesară delimitarea unei arii protejate, iar 86 de elevi sunt interesaţi de măsurile de 

protejare a naturii. Denumirea exactă a ariei protejate este de interes pentru 74 elevi, 

în vreme ce 69 elevi sunt interesaţi să afle şi alte date despre aria protejată, iar 51 elevi 

sunt curioşi să ştie în ce constă o arie protejată. 22 elevi vor să afle despre posibilități 

de voluntariat în legătură cu aria protejată. De remarcat faptul că s-au înregistrat 85 de 

non-răspunsuri: elevii nu ştiu sau nu vor să afle nimic despre aria protejată. 

 

Figura 12 - Care sunt cele mai importante 3 lucruri pe care ai dori să le știi 

despre aria protejată din localitatea ta?                                                          N=420 
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3.3. Principalele concluzii referitoare la gradul de cunoaştere a Ariei Protejate 

de către elevi 

 

++++    ––––    

 

55% dintre elevi se consideră informaţi sau 
foarte informaţi în legătură cu problemele 
de mediu şi de protecţie a naturii. 

 

Ideea de protecţie a naturii este asociată în 
cea mai mare măsură cu problematica 
deşeurilor. 

 

85% dintre elevi au auzit de termenul de 
”arie naturală protejată”  ... 

 

... dar numai aproximativ jumătate dintre 
ei știu câteva lucruri sau foarte multe 
lucruri despre ariile naturale protejate 

 

Chiar dacă au aflat despre aria protejată 
numai în momentul chestionării, 
aproximativ 80% dintre ei o consideră un 
lucru pozitiv. 

Majoritatea elevilor nu are informaţii  
concrete referitoare la faptul că localitatea 
de provenienţă este cuprinsă într-o arie 
protejată sau care nu este numele ariei 
protejate ce cuprinde localităţile de 
provenienţă. 

 

Cei mai mulți elevi ar dori să afle despre 
mărimea și localizarea ariei (aproximativ 
35%), specii de animale protejate 
(aproximativ 31%) și specii de plante 
protejate (aproximativ 28%). 

 

1 din 3 elevi nu a putut numi un animal 
protejat, respectiv 1 din 4 elevi nu a putut 
numi o plantă ocrotită de pe raza 
localităţii de provenienţă. Dintre cei care 
au numit plante și animale considerate 
ocrotite, printre acestea nu se regăsesc 
cele specifice ariilor naturale vizate de 
acest studiu.   
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CCCaaapppiiitttooollluuulll   444...   GGGrrraaaddduuulll   dddeee   cccuuunnnoooaaaşşşttteeerrreee   aaa   AAArrriiieeeiii   

PPPrrrooottteeejjjaaattteee   îîînnn   rrrââânnnddduuulll   fffaaaccctttooorrriiilllooorrr   iiinnnttteeerrreeesssaaaţţţiii   

 

Culegerea datelor de pe teren a inclus şi grupul ţintă al factorilor interesaţi, fiind 

cuprinse în cercetare 40 de persoane selectate din rândul primarilor, viceprimarilor, 

consilierilor locali, proprietarilor de terenuri de pe teritoriul ariilor protejate vizate, 

reprezentanților asociațiilor de fermieri, de vânătoare şi de pescuit sau ai 

organizațiilor neguvernamentale de protecția mediului din unităţile administrativ – 

teritoriale pe raza cărora se întind ariile protejate.   

 

4.1. Cunoștințele factorilor interesaţi despre problematica ariilor protejate 

 

După cum se poate observa din Figura 13, factorii interesaţi se consideră informaţi (21 

din 40) sau foarte informaţi (4 din 40) în ceea ce priveşte problematica de mediu în 

general. Sunt doar 2 persoane din 40 care spun că nu sunt deloc informaţi, iar 13 dintre 

cei 40 de respondenţi se declară puţin informaţi. 

 

Figura 13 – Cât de informaţi vă consideraţi în ceea ce priveşte problemele de 
mediu/natură?                      N=40 
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Factorii interesaţi sunt mai degrabă familiarizaţi cu termenul de „arie naturală 

protejată”, având în vedere faptul că 18 dintre cei 40 de respondenţi declară că „ştiu 

câteva lucruri” şi 10 dintre cei 40 de respondenţi spun că „ştiu multe lucruri” despre 

ariile naturale protejate. Alte 10 persoane au auzit termenul, dar nu ştiu mai multe, şi 

doar 2 persoane nu au auzit niciodată de ariile protejate. 

 

Figura 14 – Cât de cunoscut vă este termenul de „arie naturală protejată"? 

N=40  

 

 

Termenul „Reţeaua Natura 2000” este mult mai puţin cunoscut respondenţilor, după 

cum se poate observa în figura următoare. 26 din 40 de persoane care au răspuns la 

chestionar declară că nu au auzit niciodată acest termen, alte 4 persoane spun că au 

întâlnit acest termen, dar nu cunosc mai multe despre ce înseamnă acesta, 7 persoane 

din 40 spun că ştiu câteva lucruri despre reţeaua Natura 2000 şi doar 2 persoane ştiu 

multe lucruri despre aceasta.  
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Figura 15 – Cât de cunoscut vă este termenul de „reţeaua Natura 2000"?           

N=40 

 

Factorii interesaţi asociază termenul de „protecţia mediului înconjurător” cu o serie de 

concepte din sfera de cuprindere a acestuia, unele neutre, precum „natura” (12 

persoane) sau „plante şi animale” (3 persoane), iar altele care sugerează atitudini 

pozitive, precum  „implicare/protecţie” (12 persoane) sau „curăţenie” (7 persoane), iar 

altele negative, cum este cazul „poluării” (6 persoane). 

 

Figura 16 – Care este primul lucru care vă vine în minte atunci când auziţi 

termenul de „protecţia mediului înconjurător? (răspunsuri multiple)                
N=40 
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După cum rezultă din figura de mai jos, mai mult de jumătate dintre respondenţi (23 

din 40) au auzit de faptul că pe raza localităţii în care îşi desfăşoară activitatea se 

găseşte o arie protejată, în vreme ce 17 respondenţi spun că nu au ştiut acest lucru.   

 

Figura 17 – Ştiaţi că pe raza localităţii dvs. există o arie protejată? N=40 

 

 

În rândul celor care ştiu de existenţa ariei protejate, principalele surse de informare în 

ceea ce priveşte existenţa ariei protejată au fost, în ordinea descrescătoare a incidenţei 

de menţionare, următoarele:  

 

Figura 18 – De unde aţi auzit de existenţa ariei protejate? (răspunsuri multiple)
                                                                                                             N=23 

 

Dintre cei 23 de respondenţi care au declarat anterior că ştiu de existenţa ariei 

protejate din localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, doar 10 persoane ştiu numele 
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acesteia.  Întrebaţi fiind ce ştiu despre această arie protejată, cei mai mulţi au declarat 

că nu ştiu nimic, iar puţinele răspunsuri concrete au cuprins referiri la animale şi 

plante care sunt protejate, la elemente de peisaj sau la restricţii care se aplică în zona 

ariilor protejate.  

 

Figura 19 – Ştiţi cum se numeşte aria protejată din localitatea dvs.?            N=23       

 

În opinia respondenţilor, aria protejată este necesară pentru protejarea plantelor (19 

persoane dintre cele 23 care ştiu de existenţa acesteia), protejarea peisajului (13 

persoane din 23) şi pentru protejarea animalelor (10 persoane din 23).  

 

Figura 20 – Din câte ştiţi, de ce este necesară această arie protejată? (răspunsuri 

multiple)                            N=23 
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În continuare respondenţii au fost rugaţi să îşi exprime părerea cu privire la anumite 

situaţii care pot fi determinate sau influenţate de existenţa ariei protejate pe teritoriul 

localităţilor în care îşi desfăşoară activitatea. 

 

Referitor la afirmaţia că locuitorii nu vor mai putea construi nimic, majoritatea 

factorilor interesaţi îşi exprimă acordul total (20 din 40) sau parţial (11 din 20) în acest 

sens, considerând că existenţa ariei protejate va aduce cu sine o serie de interdicţii 

pentru locuitori. Doar 4 persoane sunt în dezacord total cu această afirmaţie, acestea 

nu cred că ar putea să se întâmple acest lucru datorită delimitării ariei protejate. 5 

respondenţi nu au informaţii suficiente pentru a se pronunţa în legătură cu acest 

aspect. 

 

Figura 21 – Locuitorii nu vor mai putea construi nimic.     N=40 

 

De asemenea, majoritatea respondenţilor (29 din 40 de persoane) îşi exprimă acordul 

total cu privire la  afirmaţia că industria va fi interzisă, alte 5 persoane sunt parţial 

de acord cu valoarea de adevăr a acestei afirmaţii, în vreme ce 5 persoane îşi exprimă 

dezacordul total iar o persoană nu poate aprecia dacă acest lucru este adevărat sau nu. 
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Figura 22 – Industria va fi interzisă.        N=40 

 

Afirmaţia referitoare la posibilitatea de dezvoltare a turismului a primit acordul total 

din partea a 32 de respondenţi sau  acordul parţial din partea a 5 respondenţi. 2 

persoane însă nu cred că delimitarea ariei protejate poate aduce cu sine creşterea 

sectorului turistic.  

 

Figura 23 – Turismul se va dezvolta.        N=40 

 

 

În ceea ce priveşte creşterea valorii terenurilor cuprinse în ariile protejate, mai mult 

de jumătate dintre respondenţi sunt de acord total (16 din 40) sau de acord parţial (9 

din 40) că acest lucru se poate întâmpla, în vreme ce 11 respondenţi îşi exprimă 

dezacordul în acest sens.  
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Figura 24 – Valoarea terenurilor va creşte.       N=40 

 

Aproape în totalitate respondenţii s-au declarat de acord cu faptul că mediul 

înconjurător va fi mai sănătos în contextul delimitării ariilor protejate, 36 de 

respondenţi exprimându-şi acordul total în acest sens, în vreme ce 2 persoane 

consideră că nu se va întâmpla acest lucru. 

  

Figura 25 – Mediul înconjurător va fi mai sănătos.      N=40 

 

16 factori interesaţi îşi exprimă acordul total sau parţial cu privire la afirmaţia că 

agricultorii ar putea pierde bani prin includerea terenurilor acestora în ariile 

protejate. Alte 17 persoane au o părere contrară, considerând că nu vor exista pieredri 

financiare datorate delimitării acestor arii protejate, iar 7 persoane nu pot aprecia dacă 

este adevărat sau nu. 
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Figura 26 – Agricultorii vor pierde bani.       N=40 

 

Referitor la interdicţia de a tăia lemne din păduri după includerea acestora în ariile 

protejate, 31 de persoane din 40 consideră că această interdicţie se va aplica în 

comunităţile ţintă, în vreme ce doar 5 persoane consideră că nu se va aplica o astfel de 

măsură. 4 persoane nu pot aprecia dacă interdicţia este sau nu reală.  

 

Figura 27 – Nu vom putea tăia lemne din pădure.       N=40 

 

 

Factorii interesaţi implicaţi în studiu nu dispun de informaţii referitoare la animalele 

sau plantele protejate din ariile naturale protejate. 25 de persoane din 40 nu au putut 

numi un animal ocrotit/rar, iar 30 de persoane din 40 nu au putut numi o plantă 

ocrotită/rară din ariile protejate sau din localitatea în care îşi desfăşoară activitatea. 
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Acolo unde au fost date răspunsuri concrete, acestea au fost înregistrate după cum 

urmează: 

Figura 28 a,b – Animale, plante ocrotite/rare               N=40 

    

La întrebarea referitoare la interesul instituţiilor/organizaţiilor în ceea ce priveşte 

delimitarea ariilor protejate, 24 dintre cele 40 de persoane intervievate au declarat că 

există interes pentru menţinerea ariilor protejate în localităţile ţintă, o persoană a fost 

de părere că nu există interes în acest sens, o altă persoană a spus că îi este indiferent, 

în vreme ce 14 persoane nu au o opinie cu privire la acest aspect.   

 
Figura 29 - Dvs./instituţia pe care o reprezentaţi este interesată să rămână 
delimitată aria protejată la dvs. în localitate?           N=40 

 

După cum indică figura de mai jos, 33 de persoane din 40 sunt de părere că existenţa 

ariei protejate în comuna/oraşul în care locuiesc reprezintă un lucru pozitiv, un 

beneficiu pentru aceste comunităţi. O singură persoană a declarat că existenţa ariei 

protejate nu este de importanţă pentru localitate, în vreme ce 6 persoane nu pot 

aprecia acest lucru.  
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Figura 30 - În opinia dvs., faptul că în comuna/oraşul în care locuiţi se află o 
arie protejată este mai degrabă:             N=40 

 

La întrebarea referitoare la măsurile de conservare şi protejare a naturii, reprezentanţii 

instituţiilor s-au implicat mai degrabă în acţiuni de curăţenie şi colectare a deşeurilor, 

26 de persoane dintre cele 40 intervievate menţionând acest aspect. Celelalte 

răspunsuri înregistrate indică preocupări pentru protejarea plantelor şi animalelor, 

acţiuni de informare a locuitorilor sau acţiuni ce le-au permis economisirea resurselor.   

 

Figura 31 - Puteţi da 3 exemple de activităţi, măsuri din ultimul an ale instituţiei 

pe care o reprezentaţi care contribuie la conservarea/protejarea naturii?            

N=40 

 

Întrebarea de mai jos a încercat să surprindă nevoile de informare a factorilor 

interesaţi din localităţile ţintă referitor la ariile naturale protejate. Printre subiectele 

de interes pentru  persoanele intervievate se numără explicații referitoare la motivul  

delimitării ariilor protejate (14 persoane din 40), limitele acestora (12 persoane din 40), 

speciile de animale şi plante care trebuie protejate (câte 11 persoane din 40), măsurile 
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concrete ce se aplică în ariile protejate (5 persoane din 40), efectele delimitării ariilor 

protejate (5 persoane din 40). 11 respondenţi menţionează că sunt interesaţi de o 

informare cu caracter general, în vreme ce 12 persoane nu ştiu care sunt aspectele ce i-

ar putea interesa. 

 

Figura 32 – Care ar fi cele mai importante trei lucruri pe care aţi dori să le ştiţi 
despre aria naturală protejată din localitatea dvs.? (răspunsuri multiple)         

N=40 

 

 

După cum rezultă din datele figurii următoare, disponibilitatea de participare la 

întâlniri de informare despre ariile protejate este aproximativ egal divizată: 18 

persoane din 40 sunt dispuse „în foarte mare măsură” (3) sau „în mare măsură” (15) să 

ia parte la discuţii pe această temă, în vreme ce 22 de persoane  sunt „deloc” (4) sau „în 

foarte mică măsură” (18) interesaţi de astfel de întâlniri.   
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Figura 33 – În ce măsură sunteţi dispus să luaţi parte la întâlniri, discuţii pe 
tema ariei naturale protejate?             N=40 

 

 

Preferinţele pentru mijloacele de informare despre ariile protejate sunt, în ordine 

descrescătoare, următoarele: Internet (21 persoane din 40), pliante, afişe (17 persoane 

din 40), televiziunea (15 persoane din 40) şi ziarele sau revistele (13 persoane din 40). 

Şedinţele sau întâlnirile periodice sunt considerate oportune de către 10 persoane, 

discuţiile individuale ar fi de preferat în cazul a 8 persoane, în vreme ce comunicatele 

primăriei sau ale consilierilor locali ar fi cele mai potrivite în opinia a 7 respondenţi. O 

singură persoană a spus în mod explicit că nu doreşte să fie informată în niciun fel.  

Figura 34 – Prin ce modalitate ați prefera să fiți informat pe viitor despre aria 

protejată (răspunsuri multiple)?             N=40 
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4.2. Mijloace, preferinţe de informare  

Pentru 15 persoane din 40, principală sursă de informare despre evenimentele locale 

este reţeaua informală – prieteni, cunoştinţe, rude, vecini. 10 persoane află despre 

aceste evenimente de la primărie sau de la consilierii locali, 7 persoane menţionează 

anunţurile locale sau afişele, iar alte 7 persoane au indicat mass media ca principală 

sursă de informare.       

 

Figura 35 – De obicei, de unde aflaţi despre evenimente care au loc pe plan 

local?                 N=40 

 

 

Preferinţele de consum mass media ale factorilor interesaţi implicaţi în studiu indică 

următorul top 3 pentru fiecare din canalele de comunicare de interes pentru proiect: 

 

Tabelul 1 – Preferinţe de consum mass media în rândul factorilor interesaţi 

Posturi TV Posturi radio Ziare cotidiene 

Pro TV Magic FM Făclia 

Antena Pro FM Ştiri de Cluj 

Realitatea Fir FM Monitorul 

Informaţiile pot fi utilizate în selecţia mijloacelor de comunicare pentru publicul ţintă 

al proiectului pe durata de implementare a activităţilor de comunicare. 

Graficele de mai jos surprind distribuţia răspunsurilor întregului eşantion (răspunsuri 

multiple) referitoare la preferinţele de consum mass media. 
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Figura 36 - Care sunt posturile de televiziune pe care le urmăriți cel mai des? 
N=40 

 

 

 

Figura 37 - Care sunt posturile de radio pe care le ascultați cel mai des?  N=40 

 

 

 

Figura 38 - Care sunt ziarele locale pe care le citiți cel mai des?  N=40 
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Categoriile de informaţii urmărite cel mai des pe Internet de către persoanele 

respondente sunt ştirile (17 persoane din 40), informaţiile din politica de actualitate (9 

persoane din 40) sau cele economice (7 persoane din 40). Ştirile locale, informaţiile 

sociale, cele sportive sau cele ştiinţifice sunt de interes pentru câte 5 persoane din 

eşantionul de factori interesaţi, în vreme ce informaţiile de mediu au fost menţionate 

de doar 3 persoane. 

 

Figura 39 - Care sunt tipurile de informaţii pe care le urmăriţi cel mai frecvent 

pe Internet? (răspunsuri multiple)              N=40 
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4.3. Principalele concluzii referitoare la gradul de cunoaştere a Ariei Protejate 

de către factorii interesaţi 

 

++++    ––––    

70% dintre factorii interesaţi se consideră 

informaţi despre ariile protejate ... 

... dar 2 din 3 persoane nu au întâlnit 

niciodată termenul „Reţeaua Natura 2000”  

Aproximativ 57% dintre factorii interesaţi 

ştiu că în localitatea în care îşi desfăşoară 

activitatea există o arie protejată ... 

... dar mai puţin de jumătate dintre ei îi 

cunosc denumirea.  

Există interes pentru menţinerea ariilor 

protejate în localităţile ţintă ... 

... dar mulţi dintre responsabilii locali nu 

dispun de informaţii complete/corecte cu 

privire la ariile protejate. 

Peste 80% dintre factorii interesaţi sunt 

de părere că existenţa ariei protejate în 

comuna/oraşul în care locuiesc reprezintă 

un beneficiu pentru aceste comunităţi. 

Viziunea autorităţilor locale asupra 

problemelor de protecţie a mediului se 

concentrează mai degrabă pe ideea de 

curăţenie şi colectare a deşeurilor, şi în 

mai mică  măsură pe acţiunile de 

protejare/ conservare a speciilor de 

animale şi plante ocrotite/rare sau pe 

acţiunile de informare a locuitorilor.  

Subiectele de interes pentru  responsabilii 

locali sunt diverse: necesitatea delimitării 

ariilor protejate, limitele acestora, speciile 

de animale şi plante care trebuie 

protejate, măsurile concrete ce se aplică 

în ariile protejate, efectele delimitării 

ariilor protejate. 

Disponibilitatea de participare la întâlniri 

de informare despre ariile protejate este 

aproximativ egal divizată, cu o uşoară 

predominanţă a celor care se declară 

„deloc” (4) sau „în foarte mică măsură” 

(18) interesaţi de astfel de întâlniri. 
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CCCaaapppiiitttooollluuulll   555...   GGGrrraaaddduuulll   dddeee   cccuuunnnoooaaaşşşttteeerrreee   aaa   AAArrriiieeeiii   

PPPrrrooottteeejjjaaattteee   îîînnn   rrrââânnnddduuulll   lllooocccuuuiiitttooorrriiilllooorrr   

 

Un al treilea grup ţintă de interes pentru cercetare îl reprezintă locuitorii 

comunităţilor, în eşantion fiind cuprinse câte 10 persoane din fiecare localitate 

aparţinând ariilor protejate, în total 100 de locuitori. 

 

5.1. Cunoștințele locuitorilor despre problemele de mediu/natură 

  

Mai mult de jumătate din locuitorii ariilor protejate se consideră în mică măsură 

informaţi în legătură cu problemele de mediu/natură: 48 din 100 de persoane spun că 

sunt puţin informaţi, iar 7 din 100 de persoane spun că nu sunt deloc informaţi, în 

vreme ce alte 44 de persoane consideră că dispun de multe informaţii în legătură cu 

acest subiect. 

 

Figura 40 – In general, cât de informat(ă) vă consideraţi în legătură cu 

problemele de mediu/natură?            N=100 
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Protecţia mediului înconjurător este asociată de locuitori în primul rând cu ideea de 

curăţenie şi de colectare a deşeurilor (27 de persoane din 100). Atitudinea de „grijă”, de 

„interes” pentru protecţia mediului a fost menţionată de 19 persoane din 100, ocrotirea 

pădurilor, plantelor şi animalelor a fost menţionată de 13 persoane din 100, iar 

poluarea de 10 persoane din 100. Protecţia mediului înconjurător înseamnă pentru 7 

locuitori din 100 aer, apă sau pământ curat, iar pentru 5 locuitori din 100 înseamnă 

hrană sănătoasă. Numele proprii cu care este asociată ideea de protecţie a mediului 

sunt în principal Green Peace şi Roşia Montană. 

 

Figura 41 – Care este primul lucru care vă vine în minte atunci când auziţi 

termenul de „protecţia mediului înconjurător”?         N=100 

 

 

Dintre activităţile personale ce contribuie la conservarea/protejarea naturii, locuitorii 

au menţionat în special acţiunile de curăţenie, colectare a deşeurilor (52 persoane), 

plantarea copacilor şi utilizarea substanţelor chimice de protecţie în cantităţi reduse 

(29 persoane), dar şi chestiuni punctuale precum cumpărăturile conştiente, faptul că 

circulă puţin cu maşina sau folosesc bicicleta la diferite deplasări (15 persoane). 18 

persoane declară că nu au făcut nimic special pentru protejarea naturii. 
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Figura 42 – Exemple de activităţi personale din ultimul an, care contribuie la 
conservarea/protejarea naturii (răspunsuri multiple)       N=100 

 

 

5.2. Cunoștințele locuitorilor despre ariile protejate 

Termenul de „arie naturală protejată” este o necunoscută pentru 26 dintre 

respondenţi, în vreme ce 31 locuitori au declarat că au auzit termenul, dar nu ştiu mai 

multe; cumulând aceste răspunsuri putem observa faptul că mai mult de jumătate din 

persoanele intervievate nu au informaţii despre problematica ariilor protejate. 40 de 

persoane se consideră informate despre acest subiect, dintre acestea 11 spun că ştiu 

multe lucruri despre ariile naturale protejate.    

Figura 43 – Cât de cunoscut vă este termenul de „arie naturală protejată?  

               N=100 
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Aproximativ 1 persoană din 4 ştie că pe raza localităţii de domiciliu se găseşte o arie 

protejată; dintre cei care declară că ştiu acest lucru, puţin peste jumătate spun că îi 

cunosc numele. 3 din 4 locuitori nu au auzit până în prezent de existenţa unei arii 

protejate în localitatea în care trăiesc. 

Figura 44 – Ştiaţi că pe raza localităţii dvs. există o arie protejată?                   

N=100 

 

 

Cei care ştiu că în localitatea lor se găseşte o arie protejată au aflat de existenţa ei din 

diverse surse: mass media - 15 persoane (10 persoane din emisiuni TV, 5 persoane din 

emisiuni radio), primărie – 8 persoane, afişe/pliante/broşuri – 8 persoane, evenimente 

locale – 2 persoane. Sunt de asemenea unele persoane care au aflat indirect despre aria 

protejată, şi anume acelea care au aflat acest lucru de la copiii/nepoţii lor, care la 

rândul lor au fost informaţi despre ariile protejate în cadrul unor programe 

educaţionale.  

Figura 45 – De unde aţi auzit de existenţa ariei protejate? (răspunsuri multiple) 

N=27 
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Locuitorii zonei formulează puţine răspunsuri concrete atunci când sunt întrebaţi ce 

ştiu despre aria protejată din localitatea de domiciliu, iar uneori chiar şi aceste minime 

informaţii de care dispun sunt incorecte: 

 „Nimic. Ce înseamnă pentru Ciurila, nimeni nu ştie.” 

„Tăbliţe.” 

„Zonă în care se găsesc plante unicat în zona Apusenilor” 

„Mai arăm, nu mai arăm, totul rămâne gol.” 

 

După cum indică figura de mai jos, locuitorii zonei consideră că aria protejată este 

necesară pentru protejarea animalelor (17 locuitori din 27), pentru protejarea plantelor 

(24 locuitori din 27) sau pentru protejarea peisajului (14 locuitori din 27).   

 

Figura 46 – De ce este necesară această arie protejată? (răspunsuri multiple)    

N=27 

 

Fiind solicitaţi să numească un animal ocrotit/rar, respectiv o plantă ocrotită/rară din 

localitate/aria protejată, cei mai mulţi dintre locuitori nu au putut oferi un răspuns 

concret. Atunci când au făcut-o, cel mai des au menţionat căprioara (20 de persoane) 

şi mistreţul (11 persoane), iar dintre plante pomii fructiferi (6 persoane), diverse flori (6 

persoane) sau bradul (4 persoane): 
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Figura 47 – Animale ocrotite/rare din localitate/aria protejată             N=100 

 

Figura 48 – Plante ocrotite/rare din localitate/aria protejată         N=100 

 

 

În continuare am fost interesaţi să aflăm care sunt, în opinia locuitorilor din zonă, 

avantajele şi dezavantajele delimitării ariilor protejate.  

Referitor la posibilitatea de a construi în arie protejată, majoritatea locuitorilor 

(68 din 100 de persoane) consideră că nu se va mai putea construi nimic, alte 12 

persoane consideră că este permisă construirea în anumite condiţii, în vreme ce 13 

persoane sunt de părere că este posibil că nu există interdicţii de construire.  7 

persoane nu au informaţii despre acest subiect, sau nu pot aprecia veridicitatea 

afirmaţiei. 
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Figura 49 – Locuitorii nu vor mai putea construi nimic.         N=100 

 

Nici în ceea ce priveşte posibilitatea de desfăşurare a activităţilor industriale nu 

există mai mult optimism în rândul locuitorilor, 66 de persoane din 100 considerând 

că industria va fi interzisă în zonă o dată cu delimitarea ariilor protejate. Alte 10 

persoane îşi exprimă acordul parţial în legătură cu această afirmaţie, iar 17 persoane 

declară că nu vor fi interzise activităţile industriale în zonă. 7 persoane din 100 nu au 

informaţii suficiente pentru a formula o opinie în acest sens. 

Figura 50 – Industria va fi interzisă în zonă.           N=100 

 

 

Dezvoltarea turismului este privită ca o consecinţă pozitivă a delimitării ariilor 

protejate: majoritatea locuitorilor intervievaţi (68 din 100 de persoane) fiind de părere 

că turismul se va dezvolta în zonă şi datorită ariilor protejate, alte 19 persoane îşi 

exprimă acordul parţial în acest sens, în vreme ce 7 persoane nu văd o legătură directă 

între cele două. 6 locuitori nu au în acest moment o opinie în acest sens.     
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Figura 51 – Turismul se va dezvolta.                                  N=100 

 

Un alt beneficiu asociat ariilor protejate pare să fie şi creşterea valorii terenurilor: 53 

de persoane din 100 consideră că valoarea terenurilor va creşte prin cuprinderea lor în 

ariile protejate, 12 persoane îşi exprimă acordul în acest sens, dar cu anumite rezerve, 

19 persoane nu cred că acest lucru se va întâmpla, în vreme ce 16 persoane nu se pot 

pronunţa cu privire la această afirmaţie. 

Figura 52 – Valoarea terenurilor va creşte.           N=100 

 

 

Câştigul cel mai evident ce derivă din includerea unor localităţi în ariile protejate în 

opinia respondenților este îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător. Întrebaţi 

fiind dacă cred că datorită ariilor protejate mediul înconjurător va fi mai sănătos, 

respondenţii s-au declarat total de acord în proporţie de 73% sau parţial de acord în 
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proporţie de 12%, în vreme ce doar 8% dintre persoane nu cred că ar fi o legătură între 

cele două procese, iar 7% nu au o opinie în acest sens. 

Figura 53 – Mediul înconjurător va fi mai sănătos.         N=100 

 

Temerea că agricultorii care deţin terenuri în ariile protejate vor pierde bani nu 

este foarte răspândită în rândul locuitorilor, astfel că doar 39 de persoane din 100 sunt 

în totalitate de acord că acest lucru se poate întâmpla, în timp ce alţii 11 sunt parţial de 

acord cu acest aspect. Puţin peste un sfert din locuitorii intervievaţi nu consideră că 

agricultorii ar suferi pierderi financiare datorită terenurilor incluse în ariile protejate, 

în vreme ce 22 de persoane nu se pot pronunţa în legătură cu valoarea de adevăr a 

acestei afirmaţii.   

Figura 54 – Agricultorii vor pierde bani.                     N=100 

 

 

În schimb locuitorii se arată mai îngrijoraţi datorită faptului că le vor fi limitate 

posibilităţile de tăiere a lemnelor din pădure: 69 de persoane din 100 îşi exprimă 
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acordul total în acest sens, 13 persoane din 100 se declară parţial de acord în acest sens, 

în vreme ce doar 11 persoane consideră că nu vor exista asemenea restricţii. 7 persoane 

nu au o opinie clară referitoare la acest subiect.  

Figura 55 – Nu vom mai putea tăia lemne din pădure.          N=100 

 

Interesul pentru a menţine delimitarea ariei protejate în localitate este foarte mare în 

rândul locuitorilor, aceştia declarând în proporţie de aproximativ 85% că îşi doresc 

acest lucru. O singură persoană din 100 s-a declarat împotriva menţinerii ariilor 

protejate, în vreme ce 5 persoane din 100 au spus că le este indiferent acest lucru, iar 10 

persoane din 100 nu au o părere clară în acest sens. 

Figura 56 – Dvs. sunteţi interesat să rămână delimitată aria protejată la dvs. în 

localitate?                 N=100 

 

 

Opiniile de mai sus sunt în legătură directă cu aprecierea în termeni pozitivi a ariilor 

protejate: 74 din 100 de locuitori consideră că existenţa ariei protejate în localitate este 

mai degrabă un lucru pozitiv şi doar 3 din 100 de locuitori consideră că e un lucru 
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negativ, în vreme ce pentru 5 locuitori din 100 acest lucru nu are importanţă. 18 

persoane din 100 nu au o opinie referitoare la acest aspect.   

Figura 57 – In opinia dvs., faptul că în comuna/oraşul în care locuiţi se află o 

arie protejată este mai degrabă ...           N=100 

 

 

Cele mai importante aspecte pe care locuitorii ar dori să le afle despre ariile protejate 

sunt, în ordinea descrescătoare a numărului de menţiuni, următoarele: delimitarea 

ariei – unde se situează, care îi sunt limitele, până unde se întinde (20 de persoane), 

speciile de plante ocrotite (19 persoane), măsurile de conservare – ce pot să facă 

locuitorii, cum se protejează aria (17 persoane), administrarea ariilor protejate – 

cine e proprietarul, cine le îngrijeşte, unde merg banii (14 persoane), speciile de 

animalele care trebuie protejate (14 persoane), acţiuni concrete din partea 

administratorilor ariilor protejate – să fie întreţinute, să fie curăţenie, să fie îngrădite şi 

marcate, să fie mobilizaţi cetăţenii (14 persoane),  informaţii generale – ce conţine, 

din ce e formată, ce este, cum se numeşte, dimensiune (12 persoane), necesitatea 

ariei – avantaje, de ce există, la ce ajută, ce se protejează (8 persoane). 9 persoane 

doresc pur şi simplu să fie disponibile informaţii – să apară articole în presă sau să 

vadă cu ochii lor ariile protejate, iar 5 persoane doresc să se dezvolte turismul şi 

comerţul („să cumpere lumea”). 
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Figura 58 – Care ar fi cele mai importante trei lucruri pe care aţi dori să le ştiţi 
despre aria naturală protejată din localitatea dvs.? (răspunsuri multiple)       

N=100 

 

Modalităţile preferate de locuitori pentru a fi informaţi despre ariile protejate sunt, în 

ordinea descrescătoare a menţiunilor, următoarele:  emisiuni TV (43 de locuitori din 

100), pliante/afişe (41 din 100), emisiuni radio (23 din 100), Internet (23 din 100), 

ziare/reviste (21 din 100), şedinţe, întâlniri (20 din 100), comunicate ale primăriei, 

consilierilor locali (20 din 100). 10% dintre locuitori ar prefera discuţiile individuale, în 

vreme ce 3% dintre aceştia nu doresc să fie informaţi.  

Figura 59 – Prin ce modalitate aţi prefera să fiţi informat pe viitor despre aria 

protejată? (răspunsuri multiple)           N=100 
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Întâlnirile, discuţiile pe tema ariilor naturale protejate nu sunt de prea mare interes 

pentru locuitori, în condiţiile în care 32 de persoane din 100 declară că nu sunt deloc 

interesate de astfel de discuţii, iar 33 de persoane din 100 sunt în mică măsură 

interesate de astfel de întâlniri. Doar 35% din populaţie este dispusă în mare sau în 

foarte mare măsură să participe la acest gen de întâlniri. 

Figura 60 – In ce măsură sunteţi dispus să luaţi parte la întâlniri, discuţii pe 
tema ariei naturale protejate              N=100     

 

 

5.3. Preferinţele pentru mijloacele de informare 

Informaţiile locuitorilor despre evenimentele locale au la bază diverse surse, dintre 

care cele mai importante par să fie reţelele informale – prieteni, cunoştinţe, rude, 

vecini (50 de menţiuni), mass media (38 menţiuni) şi mijloacele vizuale – anunţuri, 

afişe (16), dar există şi alte surse de informare specifice mai degrabă comunităţilor 

mici: primăria, consilierii locali (13 menţiuni) sau biserica (11 menţiuni). 

Figura 61 – De obicei de unde aflaţi despre evenimentele care au loc pe plan 

local? (răspunsuri multiple)                            N=100 
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Dintre mijloacele de informare media locale, locuitorii preferă posturile locale sau 

regionale de televiziune, pe care aproximativ 70% dintre ei le urmăresc zilnic, 5% 

dintre ei le urmăresc 3-6 zile/săptămână şi 13% le urmăresc 1-2 zile/săptămână. 

Posturile locale sau regionale de radio sunt urmărite zilnic de 35% dintre locuitori, 

frecvent (3-6 zile/săptămână) de 7% dintre locuitori, şi destul de rar (1-2 

zile/săptămână) de 12% dintre locuitori. Ziarele cotidiene locale sunt citite zilnic de 

8% dintre locuitori, de 3-6 ori/săptămână de 7% dintre locuitori, respectiv de 1-2 

ori/săptămână de 18% dintre locuitori. Nu urmăresc deloc emisiuni TV locale sau 

regionale 9% dintre locuitori, emisiuni radio locale sau regionale 45% dintre locuitori 

şi nu citesc deloc presa locală 65% dintre locuitori.     

 

Figura 62 – De obicei câte zile pe săptămână urmăriţi...                N=99 

 

Dintre posturile TV, cele mai multe (în total 128) menţiuni au fost înregistrate pentru 

posturile TV de audienţă generală (dintre care Pro TV – 40 persoane, TVR – 31 

persoane, Antena 1 – 28 persoane), în total 50 de menţiuni pentru posturile de ştiri 

(Antena 3 – 20 persoane, Realitatea – 19 persoane, Digi24 – 11 persoane), pentru 

posturile de limbă maghiară (16 persoane), posturile regionale (13 persoane) şi 

posturile de ştiinţă (11 persoane). Alte posturi vizionate de locuitorii zonei sunt cele 

care difuzează emisiuni sportive (7 menţiuni), emisiuni muzicale (7 menţiuni) sau 

filme (3 menţiuni). 
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Figura 63 – Care sunt posturile TV pe care le urmăriţi cel mai des? N=100 

 

Dintre posturile radio pe care le ascultă locuitorii, cel mai des au fost amintite Radio 

Cluj (19 menţiuni), Pro FM şi Kiss FM (cu câte 11 menţiuni), Radio România Actualităţi 

(7 menţiuni); dintre posturile locale, cele mai multe referiri au fost înregistrate în 

cazul Radio Someş (6 menţiuni). Alte 18 posturi radio au primit cel mult 5 menţiuni în 

total, şi au fost incluse la categoria „Altele”. 

 

Figura 64 – Care sunt posturile de radio pe care le ascultaţi cel mai des?          

N=100 
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Ziarele locale/regionale pe care le citesc cel mai des locuitorii din ariile protejate sunt, 

conform răspunsurilor înregistrate, următoarele:  

- ziare de limba română: Gazeta Baciului (3 menţiuni), Clujanul, Monitorul de 

Cluj, Ziua (câte 2 menţiuni), Adevărul, Gazeta locală, Ziarul de Cluj, ziarul din 

Floreşti, 100% Cluj, City News, Dejanul, Piaţa de la A la Z, Transilvania 

Reporter, Făclia (câte o menţiune) 

- ziare de limba maghiară: Igen, tessék (4 menţiuni), Szabadság (3 menţiuni), 

Igazság, Református lap, Krónika (câte o menţiune).   

 

Referitor la subiectele de interes pe Internet, tipurile de informaţii căutate de locuitori 

au fost, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, următoarele: ştiri (24 persoane), 

facebook (11 persoane), sport şi lifestyle (câte 7 persoane), ştiinţe şi divertisment (câte 

6 persoane), politică şi e-mail/skype (câte 5 persoane), mică publicitate (4 persoane).   

 

Figura 65 – Care sunt tipurile de informaţii pe care le urmăriţi cel mai frecvent 
pe Internet?          N=100 
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5.4. Date demografice ale eşantionului de locuitori 

Distribuţia socio-demografică a locuitorilor incluşi în eşantion se prezintă după cum 

urmează: 

- sexul respondenţilor: 48% femei şi 52% bărbaţi 

 

- vârsta: 20% persoane tinere (18 – 35 ani), 53% persoane de vârstă adultă (36 – 

65 ani) şi 27% persoane vârstnice (peste 66 ani) 

 

- nivelul studiilor: 25% persoane care au absolvit maximum 8 clase, 25% 

persoane care au absolvit între 9 şi 11 clase, 21% persoane care au absolvit liceul 

şi 29% persoane care au studii postliceale sau universitare 
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- ocupaţia: 71% persoane inactive (pensionari, şomeri/fără loc de muncă, 

casnice, elevi/studenţi) şi 29% persoane active (muncitori calificaţi şi 

necalificaţi, ocupaţii intelectuale)   

 

- număr mediu de membri în gospodărie: 2,67 persoane 

 

- venitul lunar în gospodărie: 37% dintre locuitori – sub 1.000 lei/lună, 39% 

dintre locuitori – între 1.001 – 2.000 lei/lună, 14% dintre locuitori – peste 2.001 

locuitori   
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5.5 Principalele concluzii referitoare la gradul de cunoaştere a Ariei Protejate de 

către locuitori 

 

++++    ––––    

Oamenii au o imagine generală despre 
problemele de mediu, protecţia mediului 
înconjurător fiind asociată de locuitori cu 
ideea de curăţenie şi de colectare a 
deşeurilor, cu atitudinea de „grijă”, de 
„interes” pentru mediu, cu ocrotirea 
pădurilor, plantelor şi animalelor sau cu 
poluarea. 

55% dintre locuitori se consideră deloc 

sau foarte puţin informaţi despre 

problemele de natură/mediu 

Aproximativ 1 persoană din 4 ştie că pe 

raza localităţii de domiciliu se găseşte o 

arie protejată.  

Doar puţin peste jumătate dintre locuitori 

spun că îi cunosc numele. 

Interesul pentru a menţine delimitarea 

ariei protejate în localitate este foarte 

mare în rândul locuitorilor, aceştia 

declarând în proporţie de aproximativ 

85% că îşi doresc acest lucru. Majoritatea 

locuitorilor consideră că existenţa ariei 

protejate în localitate este mai degrabă un 

lucru pozitiv şi doar 3 din 100 de locuitori 

consideră că e un lucru negativ. 

Informaţiile locuitorilor cu privire la ariile 

naturale protejate şi la efectele ce derivă 

din delimitarea acestora sunt puţine la 

număr şi în mare măsură incomplete/ 

incorecte. 

Există o serie de subiecte de interes 

pentru locuitorii zonei în ceea ce priveşte 

ariile naturale protejate: delimitarea ariei, 

speciile de plante şi animale ocrotite, 

măsurile de conservare, administrarea 

ariilor protejate, necesitatea ariei. 

2 din 3 persoane nu sunt deloc sau sunt 

doar în foarte mică măsură interesate să 

participe la întâlniri de informare despre 

ariile protejate.  
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CCCaaapppiiitttooollluuulll   666...   GGGrrraaaddduuulll   dddeee   cccuuunnnoooaaasssttteeerrreee   aaa   AAArrriiieeeiii   

PPPrrrooottteeejjjaaattteee   lllaaa   nnniiivvveeellluuulll      îîînnntttrrreeeggguuullluuuiii   eeeşşşaaannntttiiiooonnn   

 

În acest capitol oferim o imagine de ansamblu în ceea ce priveşte cunoaşterea Ariei 

Protejate la nivelul întregului eșantion cuprins în studiu.   

 

La nivelul întregii populaţii chestionate cuprinse în eşantion observăm faptul că 

predomină cei care se consideră informaţi (256) sau foarte informaţi (46) despre 

problemele de mediu/natură, ei reprezentând aproximativ 54% din populaţia totală 

chestionată, comparativ cu cei care se consideră deloc informaţi (23) sau puţin 

informaţi (223) despre problemele de mediu/natură, care reprezintă aproximativ 44% 

din totalul populaţiei. 

 

Figura 66 – In general cât de informat vă consideraţi în legătură cu problemele 

de mediu/natură?          N=560 
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Termenul de arie naturală protejată este (re)cunoscut la nivelul întregii populaţii 

chestionate de 465 din 560 de persoane. Dintre acestea, 198 de persoane au auzit 

termenul, dar nu au alte informaţii despre el, 214 persoane declară că ştiu câteva 

lucruri despre ariile naturale protejate, iar 53 de persoane consideră că ştiu multe 

lucruri despre ariile naturale protejate. 93 de persoane din 560 nu au auzit niciodată 

acest termen. 

Figura 67 – Cât de cunoscut vă este termenul de „arie naturală protejată”?   

N=560 

 

Referitor la existenţa ariilor naturale protejate, majoritatea populaţiei (348 din 560 de 

locuitori) declară că nu ştie de existenţa ariei protejate din localitatea în care 

trăieşte/în care îşi desfăşoară activitatea. Aproximativ 1 din 3 locuitori spune că ştie de 

existenţa ariei protejate, dar doar o mică parte dintre ei declară că îi ştie numele. 

 

Figura 68 – Ştiaţi că pe raza localităţii dvs. există o arie protejată?        N=560  
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După cum arată figura următoare, părerile sunt împărţite când vine vorba despre 

„obiectul protecţiei în ariile naturale protejate”: 337 din 560 de persoane consideră că 

acestea sunt necesare pentru protejarea animalelor, 342 din 560 de persoane cred că 

sunt necesare pentru protejarea plantelor, iar 260 de persoane din 560 cred că e vorba 

de protejarea peisajului. 

 

Figura 69 – Din câte ştiţi, de ce este necesară această arie protejată? (răspunsuri 

multiple)                          N=560 

 

Ariile protejate sunt considerate drept un lucru pozitiv de majoritatea populaţiei 

chestionate (449 din 560 locuitori), în vreme ce mai puţin de 5% din locuitori (25 din 

560 locuitori) consideră că acestea sunt un lucru negativ, iar 70 de persoane nu pot 

aprecia acest lucru. 

 

Figura 70 – In opinia dvs., faptul că în localitatea dvs. se află o arie protejată 

este mai degrabă ...         N=560 
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Anexa 1. Chestionarul aplicat în rândul eşantionului de elevi 
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Anexa 2. Chestionarul aplicat în rândul eşantionului de factori interesaţi 
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Anexa 3. Chestionarul aplicat în rândul locuitorilor 



Studiu sociologic privind cunoaşterea Ariei Protejate, Octombrie 2013 

 

Raport de cercetare  62 
 

 

 

 



Studiu sociologic privind cunoaşterea Ariei Protejate, Octombrie 2013 

 

Raport de cercetare  63 
 

 

 

 
 
 



Studiu sociologic privind cunoaşterea Ariei Protejate, Octombrie 2013 

 

Raport de cercetare  64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa 4. Lista aspectelor de interes pentru locuitori  
(aşa cum au fost formulate de respondenţi) 
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Care ar fi cele mai importante trei lucruri pe care aţi dori să le ştiţi  
despre aria naturală protejată din localitatea dvs.? 

 
Categorii de 
răspunsuri 

Răspunsurile formulate de respondenţi 

Delimitarea ariei Cât ar fi de mare? / Dimensiunea 
Dacã este prin zonã / Locaţia ariei protejate / Locaţia exactã / 
Sã ştiu pe unde e / Unde e mai exact / Unde este situatã? / 
Unde se aflã? / Unde se aflã mai exact / Vrem sã ştim pe unde 
se aflã                                                                                                                      
Dacã mai sunt propuneri de zone  
Delimitarea exactã / Delimitarea în mod clar / Împrejmuire                                                                                                           

Specii de plante şi 
animale ocrotite 

Animalele rare / Plantele rare 
Care sunt animalele şi plantele ocrotite? 
Ce animale şi plante sunt acolo? / Ce animale se găsesc pe raza 
ei? / Ce animale sunt în aria protejată?                                                
Dacã sunt plante ocrotite de lege 

Măsuri de 
conservare 

Care sunt măsurile care pot fi luate pentru 
protejarea/conservarea ariilor protejate? / Ce mãsuri se iau ca 
sã fie protejate în continuare? 
Ce beneficii vom avea în ceea ce priveşte poluarea? 
Ce mãsuri se iau în cazul celor care nu respectã legea?                                      
Ce se face pentru aria protejată? / Ce sistem se foloseşte la 
protejarea ariei?     
Cum putem sã o protejãm? / Ce să facem? / Cum sã 
contribuim?                                                                                                                  
Cum se protejeazã? / Cum pot participa la organizaţiile 
neguvernamentale care se ocupã cu protejarea?                                                                                                                                                   
Cum este protejată pădurea?                                                                                                    

Administrarea ariei Cine administrează? 
Ce fac cu banii?                                                                                                             
Cine este proprietarul? 
Cine face ceva? / Cine o controleazã, îngrijeşte? / Cine se 
ocupă? / Dacã se ocupã cineva de ea                                                                                                                                                                    
Dacã este o lege în privinţa asta. Dacã existã, se aplicã? / Dacã 
aceastã lege este respectatã / Existã legislaţie în domeniu?                                                                 
Dacã se alocã fonduri pentru arie? / Sã vãd unde se duc banii, 
ce fac cu banii? / Unde se duc banii?                                                                                                                                                                    
Hotãrârea primãriei faţã de rãspundere 
Informare periodicã a modului administrãrii                                                                                  

Informare generală Cum se numeşte? 
Ce conţine, din ce e formată? 
Ce este o arie protejatã?  
Ce o sã fie acolo? / Ce o sã fie pentru noi?    
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Dacã e ceva concret                                                                                                          
Denumirea plantelor  
Toate informaţiile, orice / Totul  
Zona aia protejatã 

Necesitatea ariei Care sunt avantajele? 
Ce e acolo? / Ce este acolo protejat? / Ce ajută? 
Ce beneficii? 
De ce este protejatã? / De ce se face ocrotire? 
Motive 

Să fie disponibile 
informaţii 

Aducerea la cunoştinţa tuturor cetăţenilor despre zona 
protejată 
Dacã consãtenii contribuie la întreţinere 
Sã dea public în ziar / Sã fie mai bine mediatizatã / Să 
informeze pe oameni 
Sã mã ţinã la curent cu tot ce se întâmplã pe acolo / Sã ştim şi 
noi despre ce e vorba 
Tot ce înseamnã plantele, animalele din aria protejatã, nimeni 
nu ştie 

Acţiuni concrete Ce existã pe acolo, sã le marcheze 
Dacã se planteazã copaci / Sã se planteze plante în locul celor 
rupte, sã se îngrijeascã                                                                                                     
Dacã sunt protejate zonele verzi 
Dacã vin experţii sã le vadã ce sunt 
Etichetare plante    
Sã fie amendaţi cei care nu respectã        
Sã fie curãţenie / Sã se menţinã curãţenia                                                                                                  
Sã fie interzise vânãtoarea, pescuitul  
Sã fie îngrãditã     
Sã nu se distrugã livezile / Sã nu se distrugã pomi rari                                                                 
Sã se mobilizeze locuitorii                                                                                                                                       

Dezvoltarea 
turismului şi 
comerţului 

Când se va deschide cabana? 
Turism 
Sã-şi ia porumb legume (să cumpere) 
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Anexa 5. Recomandări 
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Având în vedere rezultatele cercetării din 2013, precum şi experienţa echipei Agenda 

Setting în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de informare şi conştientizare, 

formulăm următoarele recomadări pentru activităţile ce vor fi realizate în cadrul 

proiectului: 

 

FACTORII INTERESAŢI 

Abordare: Factorii interesaţi din Aria Protejată au arătat o deschidere moderată faţă 

de întâlniri. Proiectul prevede astfel de activităţi.  

Recomadări: 

- întâlnirile să se desfăşoare în grupuri mici, pe teme de interes: reprezentanţi ai 

autorităţilor publice locale, proprietari, instituţii, astfel vor putea fi identificate 

şi abordate subiecte de interes pentru grupurile ţintă  

- să se utilizeze metode participative, de implicare a participanţilor 

- să se evite întâlnirile cu grupuri de mari dimensiuni – în proiect sunt prevăzute 

astfel de întâlniri, dar la un număr atât de mare de participanţi pot fi abordate 

doar metodologii de prezentare a informaţiilor de tip sesiune plenară, ceea ce 

influenţează calitatea rezultatelor 

- să se stabilească întâlniri pe zone geografice relativ omogene, ca participanţii să 

nu fie nevoiţi să iasă din comună  

- să se stabilească dinainte subiectele de discutat (agendă) pornind de la 

interesele formulate de aceşti factori interesaţi, având în vedere că subiectul nu 

este prioritar pentru aceste persoane 

- factorii interesaţi, fiind fie lideri de opinie, fie decidenţi, trebuie să cunoască 

exact scopul, măsurile de conservare, din acest motiv cooperarea lor este 

esenţială – o atitudine pozitivă se construieşte în timp, şi participanţii trebuie 

să simtă că primesc ceva 

- Asociaţia „Apáthy István Egyesület” nu este cunoscută în teritoriu, nu are o 

bună vizibilitate în comunităţile locale ţintă, de aceea la întâlnirile ce vor fi 

organizate trebuie să participe şi reprezentanţi din partea Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului Cluj (custodele ariilor protejate).  De recomandat este ca 

invitaţiile la întâlniri să se facă în numele cusodelui.  
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POPULAŢIA 

Abordare: Deschidere redusă faţă de întâlnirile directe (2 din 3 persoane nu sunt 

interesate de acest tip de întâlniri).  

Recomandări: 

- Locuitorii pot fi abordaţi prin mijloacele de comunicare în masă (presa scrisă, 

radio, TV), fiind consumatori de media. 

- Pot fi utilizaţi „ambasadori” – persoane publice care să aibă un discurs în 

favoarea Ariei Protejate 

- Întâlnirile obligatorii să fie realizate în mediul lor, omogen din punct de vedere 

geografic, pentru că nu există un interes al populaţiei pentru întâlnirile 

informative. Înainte de întâlnirile faţă în faţă să se realizeze mediatizarea în 

presa locală, pentru creşterea interesului.  

-  Aria Protejată este o valoare pentru locuitori, pe termen lung e un câştig, 

necesită acţiuni de protecţie şi din partea lor – acestea sunt mesaje ce derivă 

din cercetare şi trebuie utilizate pe parcursul întâlnirilor. 

- Atitudinea faţă de protecţia naturii şi faţă de Aria Protejată este favorabilă, e un 

subiect dezirabil, pe care se pot construi mesajele din proiect. 

- Într-o altă arie protejată activităţile cu copii (tabere, concurs ecologic) au adus 

o cunoaştere de 32% în rândul populaţiei, deoarece copiii spun familiei (părinţi, 

bunici, rude) sau vecinilor, astfel vestea despre Aria Protejată creşte ca un 

bulgăre de zăpadă. Cele 3.300 de materiale informative pentru elevi trebuie 

folosite în aşa fel încât să ajungă şi la părinţi – de exemplu un fel de sondaj pe 

comunităţi/clase: fiecare elev implicat să îşi întrebe părinţii dacă au văzut şi 

unde au văzut speciile protejate; să fie creată o hartă a răspândirii pornind de la 

experienţele proprii, iar aceste hărţi să fie expuse ulterior în şcoli, etc... 
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ELEVII 

Abordare: Elevii au cea mai mare deschidere faţă de subiect. Sistemul şcolar oferă 

cantităţi mari de informaţie.  

Recomandări: 

- Conducerea şcolii a fost interesată de rezultatele cercetării, de aceea 

recomandăm transmiterea raportului de cercetare către şcolile incluse în 

eşantion. 

- Activităţi de descoperire şi interiorizare pe baza experienţei proprii – activităţi 

de teren, în care să observe specii; activităţi în natură – vizită pe teritoriul Ariei 

Protejate; tabere – au reprezentat o experienţă de succes într-o altă Arie 

Protejată (32% din adulţi au aflat de Aria Protejată datorită copiilor care au 

participat la aceste tabere); concursuri prin care să se stimuleze creativitatea, 

iniţiativa copiilor. 

- Aria Protejată este asociată cu „curăţenia”, „lipsa deşeurilor”. Pe lângă aceste 

mesaje, principii, în activităţile cu copiii să se pună accentul respectarea celor 

din jur, contextul european/global pentru care e necesară Aria Protejată. 

- Să se introducă/să se insiste pe conceptul de valoare: pentru fiecare elev faptul 

că trăieşte sau studiază într-o localitate aparţinând Ariei Protejate este un câştig 

personal. 

- Să se organizeze şi să se desfăşoare activităţi concrete/comportamente 

dezirabile din punct de vedere al protecţiei mediului. 

- Se pot organiza activităţi comune ale copiilor cu părinţii – în colaborare cu 

şcoala – va fi facilitată şi implicarea părinţilor în viaţa şcolară a copiilor. 

- La nivelul şcolilor să fie implicaţi/mobilizaţi nu doar profesorii de specialitate, 

ci şi conducerea şcolii – astfel colaborarea poate fi continuată şi după 

finalizarea proiectului. 

- Copiii iubesc tehnologia, merită de realizat prezentări interactive, 

spectaculoase, au nevoie de asta pentru a ţine minte şi pentru a interioriza mai 

uşor. Binoclul, microscopul, camerele video sau orice instrument prin care pot 

experimenta singuri, face informaţia mai uşor de asimilat.  

- Elevii pot primi „teme de casă” practice, care se desfăşoară pe perioade mai 

îndelungate (o lună, 2-3 luni), după care se revine cu ei şi se evaluează 

rezultatele activităţii – astfel, ei se simt mai implicaţi, se formează aşteptări pe 

termen lung, nu apare senzaţia că totul se termină după o oră de curs.  

 


