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Istoric proiect 

Agent Green a contactat Mercury Research pentru a derula un studiu prin care să exploreze 

percepția populației referitor la pădurile de stat și parcurile naționale și administrarea acestora. 

Acest document reprezintă rezultatele acestui studiu. 

Obiective 

Cunoștințe populație despre instituțiile care administrează pădurile de stat, respectiv 

parcurile naționale și naturale 

Notorietate Romsilva și cunoaștere a activităților sale 

Percepție calitate a administrării pădurilor de stat 

Percepție cea mai importantă problemă de mediu din România 

Atitudine față de exploatarea parcurilor naționale 

Dorințe referitor la entitatea care să administreze parcurile naționale și referitor la 

obiectivul acestei administrări 

Percepție ce specialiști ar trebui implicați în administrarea parcurilor naționale 
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Metodologie 

Studiul reprezintă populația urbană şi rurală a României și este realizat prin metoda anchetei de 

opinie, pe baza unui chestionar structurat aplicat acasă la respondenți, prin interviu față-în-față 

cu operator de interviu, asistat de calculator (CAPI), în cadrul unui studiu tip Omnibus. 

 

Culegerea datelor a avut loc în perioada Martie-Aprilie 2015. 

 

Eșantionul este probabilist, include persoane selectate după metoda rutei aleatoare.  Eșantionul 

este de 1204 respondenți. 

Acesta este reprezentativ pentru populația României. El este ponderat astfel încât să fie obținute 

estimări nedeplasate de la realitate, pe criterii de gen, vârstă, regiune, grad de urbanizare, 

ocupație, mărimea gospodăriei. 

 

Toate estimările raportate sunt calculate pe baza răspunsurilor la întrebările anchetei. 

 

Calitatea studiului este controlată conform normelor de managementul calității ISO 9001, iar 

metodele folosite la controlul culegerii de date sunt supravegherea audio a interviurilor și 

recontactarea respondenților. 
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Tăierea excesivă a pădurilor este considerată cea mai mare problemă 
de mediu din România 

41% 

24% 

8% 

7% 

7% 

5% 

2% 

2% 

Tăierile excesive de păduri

Poluarea aerului

Poluarea apelor

Deșeurile 

Încălzirea globală

Calamităţi naturale

Degradarea terenurilor agricultură

Dispariţie plante şi animale

P1. Care credeţi că este, în opinia dvs., cea mai mare problemă de mediu din România? 
Răspuns unic, promptat: Baza: toţi respondenţii 
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Notorietatea promptată Romsilva 
este relativ ridicată 

83% 
cunosc 

Romsilva 
promptat 

P8 . Aţi auzit despre Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva? 
Răspuns unic: Baza: toţi respondenţii 
 

74% 

67% 

38% 

29% 

23% 

11% 

5% 

Administrarea pădurilor de stat

Protejarea pădurilor

Administrarea parcurilor

naţionale şi naturale

Controlul activităţilor de

vânătoare şi pescuit sportiv

Administrarea pădurilor private

Turism

Creşterea cailor

Cei care au auzit de Romsilva 
consideră că aceasta în principal 
administrează și protejează pădurile 
de stat 

P9. Care dintre următoarele activităţi credeţi că sunt 
desfăşurate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva? 
Răspuns multiplu, promptat: Baza: respondenţii care 
cunosc Romsilva promptat (conform P8) 
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Calitatea administrării pădurilor de stat din România este considerată 
foarte mică 

P3. Cum aţi aprecia că sunt administrate în prezent pădurile de stat din România? Vă rog să daţi o notă pe 
o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă “foarte prost”, iar 10 înseamnă “foarte bine”. 
Răspuns unic: Baza: toţi respondenţii 

P10. Cum aţi aprecia că administrează Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în prezent pădurile de stat 
din România? Vă rog să daţi o notă pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă “foarte prost”, iar 10 
înseamnă “foarte bine”. Răspuns unic, promptat: Baza: respondenţii care știu că Romsilva administrează 
pădurile de stat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Media calității percepute 
pentru administrarea 
pădurilor în general,  
pe o scală de la 1 la 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Media calității percepute 
pentru administrarea 
pădurilor de Romsilva  
a celor care știu că Romsilva administrează 
pădurile de stat, pe o scală de la 1 la 10 

2.91 

3.44 
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Pentru parcurile naționale protejarea naturii este considerată mai 
importantă decât exploatarea resurselor 

P11. Care credeţi că ar trebui să fie cel mai important obiectiv al …, care ar trebui să administreze, în 
opinia dvs., parcurile naţionale şi naturale din România? 
Răspuns unic, promptat: Baza: toţi respondenţii 
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Persoanele peste 60 ani susțin cel mai puțin 
protejarea naturii 

Protejarea naturii 

Exploatare controlată 
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Diferențe regionale în atitudinea față de exploatarea parcurilor naționale 
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Cei din Vest si Sud-Vest sunt cei mai pro 

exploatare controlată. Cei din București, 

Centru și Sud-Est sunt cei mai pro protejare. 

Protejare 

Exploatare  
controlată 

78% 

61% 

20% 

30% 

1% 
4% 

Urban Rural

Exploatare fără restricții 

Exploatare controlată

Protejare

Cei din mediul urban susțin într-o măsură 

mai mare protejarea naturii în parcurile 

naționale. 
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Ce ar trebui făcut referitor la administrarea parcurilor naționale? 

Cine ar trebui să se ocupe de administrarea parcurilor naționale? 

Este considerat important ca 

silvicultori și ecologi să conlucreze în 

administrarea parcurilor naționale 

68% 

62% 

43% 

25% 

16% 

Silvicultori 

Ecologi 

Biologi 

Geologi 

Economiști 

Tăierea intenționată în parcuri 
naționale este respinsă 

25% 65% 10% 

Tăierile 
interzise 
complet 

Permise doar tăieri accidentale Tăieri până la o 
 limită legală 

Tăierile accidentale ar putea include extragerea speciilor exotice invazive ca 
unul dintre motive. 
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Demografice respondenți 

Bărbați 
48% 

Femei 
52% Sex

14-17 
5% 

18-25 
12% 

26-35 
17% 

36-45 
19% 

46-60 
22% 

61+ 
25% Vârstă

București 
10% 

Orașe mari 
11% 

Orașe medii 
15% 

Orașe mici 
18% 

Rural 
45% Locație 

Nord-Est 
16% 

Sud-Est 
13% 

Sud 
15% 

Sud-Vest 
10% 

Vest 
9% 

Nord-Vest 
13% 

Centru 
12% 

București-Ilfov 
12% Regiune

Scăzută 
44% 

Medie 
37% 

Ridicată 
19% Educație 

Legendă: 
Locație: orașe mari au peste 200.000 locuitori, medii 50.000 – 200.000 locuitori și mici sub 50.000 locuitori 
Educație: scăzută înseamnă maxim 10 clase, medie însemnă maxim colegiu/ post-liceală, ridicată înseamnă facultate 
sau post-universitare. 






