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Introducere 

Cercetarea prezentă este realizată în cadrul proiectului Angajament pentru climă 

(www.angajamentpentruclima.ro). Proiectul, desfășurat în perioada 2021 – 2022 de către 

Terra Mileniul III (beneficiar), REPER21 și SNSPA (parteneri) își propune să contribuie la 

creșterea conștientizării, implicării civice și educației cetățenilor din România, în special a 

tinerilor, în combaterea cauzelor și efectelor schimbărilor climatice. 

Este pentru prima oară în România când se realizează un studiu de asemenea amploare privind 

percepția tinerilor asupra schimbărilor climatice în general și a rolului educației privind 

schimbările climatice (ESC), în special. Momentul este unul cât se poate de oportun. La nivel 

global, mișcarea Fridays for Future / Global Climate Strikes inițiată de suedeza Greta Thunberg 

în 2018 a subliniat rolul tot mai important pe care tinerii îl joacă în ceea ce privește agenda 

politică, dar și educațională, privind schimbările climatice. La nivel național, Departamentul de 

Dezvoltare Durabilă (din cadrul Guvernului) dar și Departamentul Climă și Sustenabilitate al 

Președenției, împreună cu Grupul de lucru destinat ESC fac eforturi deosebite pentru 

instituționalizarea acestei educații în sistemul de învățământ românesc. În acest context, 

raportul de față aduce contribuții importante în ceea ce privește participarea tinerilor la 

activități educaționale formale și non formale privind clima, interesul pentru subiect și 

cunoașterea problematicilor climatice, sprijinind astfel adaptarea demersurilor autorităților 

publice și ale ONG-urilor privind ESC la nevoile și așteptările tinerilor. 

Cercetarea a avut loc în luna iunie 2021 sub coordonarea lui Arpad Todor din partea SNSPA, în 

colaborare cu Lavinia Andrei din partea Fundației Terra Mileniul III, cu sprijinul experților 

Bogdan Gioară și Ana-Maria Paladuș din partea Reper21. Studiul s-a bazat pe un chestionar 

constând în 13 întrebări, majoritatea cu răspuns închis. Colectarea chestionarelor a fost 

realizată de către studenți SNSPA. La chestionar au răspuns 500 de persoane, preponderent 

din București, Peste jumătate dintre respondenți sunt studenți (56.6%), 10.6% masteranzi sau 

doctoranzi, și aproximativ 26% liceeni.  

Raportul este organizat în trei părți: prima parte analizează calitativ și cantitativ răspunsurile la 

întrebări, a doua parte prezintă o serie de concluzii preliminare în timp ce partea a treia (anexa) 

redă pe larg răspunsurile la întrebările chestionarului. 

 



 

                                                     

I) Analiza răspunsurilor 

Evoluția generală a vieții respondenților  

Într-o primă instanță, tinerii participanți au fost chestionați cu privire la evoluția vieții lor în 

raport cu ultimul an și așteptările pentru viitor. Tinerii respondenți se declară în mare parte 

rezilienți: peste 52% consideră că viața lor este mult mai bună, sau mai bună față de un an în 

urmă, în ciuda pandemiei COVID, 27% că e la fel și doar 19% că e mai proastă sau mult mai 

proastă. Mai mult decât atât, 78% dintre respondenți sunt optimiști, considerând că viața lor 

va fi mai bună sau mult mai bună peste un an. 

Participarea la activități educaționale privind clima 

Ce-a de a treia întrebare a privit frecevența participării pe parcursul ciclurilor primar, gimnazial, 

liceal și universitar a respondenților la activități educaționale (cursuri obligatorii, cursuri 

opționale, prezentări ocazionale în cadrul unor cursuri, activități ocazionale în cadrul școlii sau 

activități ocazionale în afara școlii) care să includă în mod substanțial teme de ESC. Participarea 

la activități ESC pe durata celor trei tipuri de cicluri este relativ echilibrată, cu o pondere lejer 

mai ridicată a ciclului gimnaziual: 30% din respondenți au participat la cel puțin un tip de 

activități în ciclul primar, 42% în ciclul gimnazial și 35% în cadrul ciclului liceal. Indexul 

participării la activități ESC (obținut prin adunarea valorilor pozitive) demonstrează că 28% 

dintre respondenți nu au participat la nici o astfel de activitate (au înregistrat un scor de 0). 

Graficul 1 – Participarea la activități ESC pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar  
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Nevoia de educație pe tematica schimbărilor climatice 

În cadrul celei de-a patra întrebări, respondenții au fost chestionați cu privire la măsura în care 

consideră că ar fi importantă introducerea unor cursuri obligatorii care să trateze problematica 

schimbărilor climatice în programa din ciclurile primar, gimnazial, liceal și universitar (întrebări 

separate). Răspunsurile ne arată că tinerii susțin în mod semnificativ introducerea unor astfel 

de cursuri, 49% la ciclul primar, 56% la ciclul gimnazial, 62% la ciclul liceal și 51% la ciclul 

universitar, fapt care susține necesitatea educației pentru climă la toate nivelurile de învățare. 

 
Graficul 2 – Importanța introducerii unor cursuri obligatorii care să trateze problema schimbărilor climatice  

 
 

 

Cunoașterea problemelor și actorilor din domeniul schimbărilor climatice 

 

Respondenții au fost rugați să evalueze pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – deloc, iar 10 - 

foarte tare) nivelul lor de cunoaștere cu privire la 12 probleme climatice: distrugerea 

ecosistemelor, tăierile ilegale de păduri, extincția speciilor, creșterea nivelului mărilor și 

oceanelor, deșertificarea, cauzele și efectele schimbărilor climatice, fenomene meteo 

extreme, atenuarea efectelor schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, 

reziliență climatică, gazele cu efect de seră, acidificarea oceanelor. Analiza răspunsurilor ne 

arată că nivelul mediu de cunoaștere a acestor probleme este relativ omogen, media cea mai 

scăzută fiind înregistrată de acidifierea oceanelor (5.61), iar cea mai ridicată de extincția 

speciilor (7.21). Așa cum era de așteptat, nivelul mediu de cunoaștere a acestor probleme este 

în general sensibil corelat pozitiv1, în sensul în care cunoașterea unei probleme din sfera 

                                                           
1 Între .580** și 792** Corelație Pierson two-tailed, folosită pentru toate corelațiile prezentate în acest raport. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

În foarte
mică măsură

În mică
măsură

Nici în mică
nici în mare

În foarte
mare măsură

NS/NR Nu e cazul No Answer

Cursuri obligatorii Primar Cursuri obligatorii Gimnazial Cursuri obligatorii Liceal



 

                                                     

climatică antrenează cunoașterea altei probleme. Cea mai semnificativă corelație2 este 

înregistrată între nivelul de cunoaștere legat de atenuarea efectelor schimbărilor climatice și 

adaptarea la schimbările climatice. 

 
Graficul 3 - Nivelul de cunoaștere a problemelor climatice 
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Change (IPCC); Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE); Greva globală 
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datelor ne arată că nivelul mediu de cunoaștere a acestor strategii și actori internaționali este 

destul de redus, variind între o medie de 2.02 pentru Protocolul de la Kyoto și un maxim de 

4.59 pentru Acordul de la Paris, cu o medie generală de 3.94.  
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Graficul 4 – Nivelul de cunoaștere al strategiilor si actorilor internationali din domeniul climatic 

 
 

Așteptarea intuitivă este ca indexul de participare la activități educative privind schimbările 

climatice să fie sensibil corelat pozitiv cu indexul de cunoaștere a eforturilor internaționale de 

combatere a schimbărilor climatice. În timp ce corelația este una pozitivă, aceasta nu este una 

foarte puternică (.276**), fapt ce arată că această tematică nu este puternic prezentă în cadrul 

acestor activități. 

Atunci când au fost chestionați cu privire la existența unei anumite probleme de mediu 

specifice orașului în care locuiesc și de care sunt preocupați în mod deosebit, doar 36% au 

menționat o astfel de problemă. În general cele menționate sunt legate de poluarea aerului. 

  

Ierarhizarea problemelor de mediu în educație 

 

În continuare respondenții au fost rugați să ierarhizeze, în ordinea importanței, pe o scala de 

la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din temele 
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eterogenitate, media obținută de cele douăsprezece teme menținându-se într-un interval 
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asemenea, distrugerea ecosistemelor are cel mai mare procent de opțiuni de top: 9.2% au 

optat 1 și 5.2% - 2. Pe de altă parte, această întrebare este cea care a avut cele mai ridicate 

procente de non-răspunsuri.  
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Graficul 5 – Ierarhizarea tematicilor climatice în educație  

 
 

Prioritizarea acțiunilor naționale privind clima 

 

Pentru a analiza acest aspect, tinerii au fost rugați să ierarhizeze pe o scala de la 1 la 10 (1 

însemnând – cea mai importantă, iar 10 – mai puțin importantă) măsurile care ar trebui 

întreprinse în mod prioritar de România pentru a combate schimbările climatice. Din 14 măsuri 

propuse, respondenții au trebuit să ierarhizeze primele 10. Măsurile propuse spre analiză au 

fost: sobrietate energetică la nivel individual și organizațional; trecerea de la combustibili fosili 

la energie regenerabilă; implementarea recomandărilor oamenilor de știință cu privire la 

măsurile pentru reducerea emisiilor de CO2; digitalizarea activităților pentru a evita 
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îmbunătățirea gestionării deșeurilor; sprijinirea acțiunilor globale privind schimbările climatice; 

stabilirea unor obiective ambițioase de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (e.g. 

reducerea cu 100% a emisiilor de CO2 până în 2050); sprijinirea comunităților de a se pregăti 
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energie regenerabilă (4.51) și Implementarea recomandărilor oamenilor de știință cu privire la 

măsurile pentru reducerea emisiilor de CO2 (4.74). 

 

Implicarea tinerilor în acțiuni privind schimbările climatice 

 

Pe lângă participarea la activități educaționale, cercetarea de față are ca scop și evaluarea 

participării la acțiuni și activități de  atenuare / adaptare la schimbările climatice în perioada 

recentă (ultimii 3 ani). Aproape 50% dintre respondenți au participat la activități organizate în 

cadrul școlii, 40% au participat la astfel de activități organizate de organizații 

neguvernamentale, iar aproximativ 34% dintre respondenți au participat la activități de 

atenuare / adaptare la schimbările climatice organizate de primării sau alte instituții de stat. 

 
Graficul 6 - Participarea la acțiuni și activități de atenuare / adaptare la schimbarile climatice în ultimii 3 ani 

 
 

Pentru aprofundarea acestui aspect, s-a analizat apoi corelarea participării la activități de 

atenuare / adaptare la schimbările climatice în ultimii 3 ani în cadrul școlii, alături de organizații 

neguvernamentale sau organizate de primării sau alte instituții cu indexul participării la 

activități de combatere a schimbărilor climatice și indexul de cunoaștere a actorilor și d 
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activitățile în cadrul școlii (.390**). În schimb, indexul de cunoaștere a actorilor și demersurilor 
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instituții de stat (.435**) fapt care indică o sinergie pozitivă între cunoașterea problemelor de 

mediu și implicarea în activități concrete. 

 

Acțiuni privind clima potrivite pentru tineri 

 

Respondenții au avut de ales între: Implicarea în organizații neguvernamentale de mediu; 

Realizarea de donații către organizații neguvernamentale de mediu; Votul pentru partide cu 

agendă relevantă pentru climă; Susținerea unor candidați cu o agendă ecologică; Implicarea în 

dezvoltarea de politici și strategii climatice la nivel local sau național; Acțiuni concrete la nivel 

comunitar de atenuare / adaptare la schimbările climatice (ex: dezvoltarea unei grădini 

comunitare, vegetalizarea spatiilor urbane, promovarea transportului ecologic etc.).  

Fiecare tip de acțiune a fost evaluat pe o scală de 5, de la în foarte mică măsură (1) la în foarte 

mare măsură (5). Răspunsurile la această întrebare sunt deosebit de omogene, cu o medie ce 

variază între 3.55 și 3.96 (acțiuni concrete la nivel comunitar de atenuare / adaptare la 

schimbările climatice). Pentru a aprofunda aceast subiect, au fost analizate corelațiile între 

evaluările diferitelor răspunsuri la această întrebare; corelațiile sunt pozitive dar slabe3, cu 

excepția unei corelații mai puternice4 de .532** între Implicarea în dezvoltarea de politici și 

strategii climatice la nivel local sau național și acțiuni concrete la nivel comunitar de atenuare 

/adaptare la schimbările climatice. Această corelație mai ridicată ar putea fi interpretată în 

sensul că tinerii percep nevoia de a se implica în mod direct în punerea în practică a unor 

strategii. 
 

Graficul 7 – Acțiuni privind clima considerate potrivite de către tineri  
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Surse de informare privind aspectele de mediu 

 

Așa cum era de așteptat, cea mai importantă sursă de informații pentru majoritatea 

respondenților este internetul, cu o medie de 4.11 din 5, iar cea mai mică de la radio (3.11). 

Doar 4.8% au declarată că nu se informează din nicio sursă iar alți 4.4% nu au răspuns la această 

întrebare.  

 

Comportamente prietenoase cu clima 

 

În final, tinerii au fost chestionați privind mijloacele de transport pe care le folosesc cel mai des 

în orașul în care studiază și între orașe, mașina personală ocupând primul loc în preferințe, atât 

între orașe (58%), cât și în cadrul orașului (31.4%). 

 

 

II) Concluzii 

Unul dintre obiectivele proiectului “Angajament pentru climă” în cadrul căruia este elaborat 

prezentul raport este elaborarea și introducerea unor curriculum la decizia școlii privind ESC la 

nivel gimnazial și liceal. Pentru ca acest lucru să se realizeze cât mai eficient, este necesar să 

fie luate în considerare interesele, cunoștințele și experiența beneficiarilor, adică a elevilor; de 

altfel, orice demers actual privind educația privind schimbările climatice, politic sau 

operațional, trebuie să țină cont de generația tânără pe de o parte pentru că o vizează, pe de 

alte parte pentru că va fi cea mai afectată de impactul acțiunilor noastre. Prezentul raport 

aduce o perspectivă foarte necesară în aceste direcții, fiind cea mai ambițioasă analiză a 
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percepției tinerilor din țara noastră privind educația pentru climă prin amploarea întrebărilor 

și eșantionul respondenților. 

Raportul aduce în primul rând o confirmare empirică a situației ESC din țara noastră, așa cum 

a fost aceasta analizată într-un studiu mai amplu care incorporează și prezentul raport. Astfel, 

studiul arată că ESC este prezentă în diversele cicluri educaționale și demersuri de educație 

non formală, însă într-un mod nesistematizat, atomizat, la latitudinea diverselor cadre 

didactice, unități de învățământ și ONG-uri. Prezentul raport confirmă faptul că cca. o treime 

din respondenți au fost în contact cu problematica schimbărilor climatice în trecut în cadrul 

învățământului formal, procentul fiind mai ridicat în ciclul gimnazial. Nivelul de participare la 

activități ESC a fost mai ridicat în sistemul educației non formale, peste o treime din 

respondenți declarând că au participat la acțiuni realizate de diverși actori locali și peste 

jumătate la acțiuni realizate în cadrul școlii. 

În al doilea rând, prezenta analiză identifică interesele tinerilor privind ESD și subiectele 

adiacente. În medie, o jumătate dintre respondenți consideră că schimbările climatice ar trebui 

introduse în programele școlare, în special în liceu (62%); răspunsurile la această întrebare sunt 

relativ îngrijorătoare deoarece subliniază faptul că ESC nu este considerată o prioritate 

educațională pentru jumătate dintre respondenți, aspect contradictoriu cu evoluțiile 

educaționale europene în acest domeniu, așa cum este arătat și în studiul mai amplu care 

conține acest raport. În ceea ce privește tematicile de mediu / climă pe care tinerii le consideră 

cele mai importante pentru a fi studiate, distrugerea ecosistemelor ocupă locul cel mai 

important, probabil datorită proximității geografice a fenomenelor (la polul opus se află 

acidifierea oceanelor). În același timp însă, interogați fiind referitor la o problemă climatică/de 

mediu în orașul în care trăiesc de care sunt preocupați, doar o treime a identificat o astfel de 

provocare, legată în principal de poluare (și nu specific de climă). În ceea ce privește acțiunile 

întreprinse la nivel individual, implicarea tinerilor este diversă și echilibrată între activități ale 

ONG-urilor, donații, susținere și implicare politică și comunitară. La nivel național însă, peste 

jumătate dintre tinerii respondenți nu au dorit să ofere răspunsuri privind cele mai importante 

acțiuni care ar trebui întreprinse; jumătatea celor care au răspuns au plasat ca priorități 

eficiența energetică, trecerea de la combustibili fosili la energie regenerabilă și implementarea 

recomandărilor oamenilor de știință cu privire la măsurile pentru reducerea emisiilor de CO2. 

Nu în ultimul rând, raportul aduce informații utile privind nivelul de cunoaștere al 

problematicilor climatice. Astfel, nivelul de cunoaștere al diverselor subiecte de mediu și 

climatice precum distrugerea ecosistemelor, extincția speciilor, creșterea nivelului mărilor și 

oceanelor, deșertificarea, cauzele și efectele schimbărilor climatice, fenomene meteo 

extreme, atenuarea efectelor schimbărilor climatice este mediu și relativ omogen, media cea 

mai scăzută fiind înregistrată de acidifierea oceanelor iar cea mai ridicată de extincția speciilor. 



 

                                                     

Situația este însă mai puțin pozitivă în ceea ce privește cunoașterea actorilor și demersurilor 

internaționale în domeniul combaterii schimbărilor climatice; nivelul mediu de cunoaștere a 

acestor strategii si actori internaționali este destul de redus, cel mai puțin cunoscut fiind 

Protocolul de la Kyoto și cel mai cunoscut Acordul de la Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

III) Anexă - Răspunsuri detaliate la întrebările din chestionar 

 

1. Cum este viața dvs. în prezent comparativ cu un an în urmă? ([ID2]) 

  Răspunsuri Procente 

Mult mai bună ([ID10])  73 14.6% 

Mai bună ([ID11])  191 38.2% 

La fel ([ID12])  135 27% 

Mai proastă ([ID13])  78 15.6% 

Mult mai proastă ([ID14])  18 3.6% 

NS/NR ([ID15])  5 1% 

No Answer  0 0% 

 

 

2. Cum credeți că va fi viața dvs. peste un an? ([ID16]) 

  Răspunsuri Procente 

Mult mai bună ([ID23])  151 30.2% 

Mai bună ([ID24])  234 46.8% 

La fel ([ID25])  74 14.8% 

Mai proastă ([ID26])  24 4.8% 

Mult mai proastă ([ID27])  6 1.2% 

NS/NR ([ID28])  11 2.2% 

No Answer  0 0% 

 

 



 

                                                     

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: Cursuri 

obligatorii în ciclul primar (clasele 0-4) ([ID8]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  149 29.8% 

NU ([ID6])  309 61.8% 

NS/NR ([ID7])  31 6.2% 

No Answer  11 2.2% 

 

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: Cursuri 

opționale în ciclul primar (clasele 0-4) ([ID21]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  144 28.8% 

NU ([ID6])  308 61.6% 

NS/NR ([ID7])  34 6.8% 

No Answer  14 2.8% 

 

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: 

Prezentări ocazionale în cadrul unor cursuri în ciclul primar (clasele 0-4) ([ID22]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  174 34.8% 

NU ([ID6])  272 54.4% 

NS/NR ([ID7])  40 8% 

No Answer  14 2.8% 

 



 

                                                     

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: 

Activități ocazionale în cadrul școlii în ciclul primar (clasele 0-4) ([ID29]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  212 42.4% 

NU ([ID6])  237 47.4% 

NS/NR ([ID7])  34 6.8% 

No Answer  17 3.4% 

 

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: 

Activități ocazionale în afara școlii în ciclul primar (clasele 0-4) ([ID30]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  188 37.6% 

NU ([ID6])  266 53.2% 

NS/NR ([ID7])  31 6.2% 

No Answer  15 3% 

 

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: Cursuri 

obligatorii în ciclu gimnazial (clasele 5-8) ([ID39]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  156 31.2% 

NU ([ID6])  301 60.2% 

NS/NR ([ID7])  27 5.4% 

No Answer  16 3.2% 

 



 

                                                     

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: Cursuri 

opționale în ciclu gimnazial (clasele 5-8) ([ID40]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  177 35.4% 

NU ([ID6])  279 55.8% 

NS/NR ([ID7])  32 6.4% 

No Answer  12 2.4% 

 

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: 

Prezentări ocazionale în cadrul unor cursuri în ciclu gimnazial (clasele 5-8) ([ID41]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  221 44.2% 

NU ([ID6])  228 45.6% 

NS/NR ([ID7])  34 6.8% 

No Answer  17 3.4% 

 

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: 

Activități ocazionale în cadrul școlii în ciclu gimnazial (clasele 5-8) ([ID42]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  221 44.2% 

NU ([ID6])  241 48.2% 

NS/NR ([ID7])  23 4.6% 

No Answer  15 3% 

 



 

                                                     

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: 

Activități ocazionale în afara școlii în ciclu gimnazial (clasele 5-8) ([ID43]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  202 40.4% 

NU ([ID6])  251 50.2% 

NS/NR ([ID7])  31 6.2% 

No Answer  16 3.2% 

 

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: Cursuri 

obligatorii în ciclu liceal (clasele 9-12) ([ID44]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  136 27.2% 

NU ([ID6])  321 64.2% 

NS/NR ([ID7])  30 6% 

No Answer  13 2.6% 

 

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: Cursuri 

opționale în ciclu liceal (clasele 9-12) ([ID45]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  163 32.6% 

NU ([ID6])  292 58.4% 

NS/NR ([ID7])  33 6.6% 

No Answer  12 2.4% 

 



 

                                                     

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: 

Prezentări ocazionale în cadrul unor cursuri în ciclu liceal (clasele 9-12) ([ID46]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  211 42.2% 

NU ([ID6])  250 50% 

NS/NR ([ID7])  26 5.2% 

No Answer  13 2.6% 

 

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: 

Activități ocazionale în cadrul școlii în ciclu liceal (clasele 9-12) ([ID47]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  207 41.4% 

NU ([ID6])  258 51.6% 

NS/NR ([ID7])  24 4.8% 

No Answer  11 2.2% 

 

3. Ați participat pe parcursul ciclului primar, gimnazial liceal și universitar la următoarele tipuri de 

activități care să includă în mod substanțial teme de educație privind Schimbările Climatice?: 

Activități ocazionale în afara școlii în ciclu liceal (clasele 9-12) ([ID48]) 

  Răspunsuri Procente 

Da ([ID5])  197 39.4% 

NU ([ID6])  266 53.2% 

NS/NR ([ID7])  25 5% 

No Answer  12 2.4% 

 



 

                                                     

 

4. În ce măsură considerați că ar fi importantă introducerea unor cursuri obligatorii care să trateze 

problema Schimbărilor Climatice în programa din ciclul:: Primar ([ID66]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID59])  42 8.4% 

În mică măsură ([ID60])  81 16.2% 

Nici în mică nici în mare ([ID61])  96 19.2% 

În foarte mare măsură ([ID62])  245 49% 

NS/NR ([ID63])  10 2% 

Nu e cazul ([ID64])  26 5.2% 

No Answer  0 0% 

 

4. În ce măsură considerați că ar fi importantă introducerea unor cursuri obligatorii care să trateze 

problema Schimbărilor Climatice în programa din ciclul:: Gimnazial ([ID67]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID59])  24 4.8% 

În mică măsură ([ID60])  59 11.8% 

Nici în mică nici în mare ([ID61])  118 23.6% 

În foarte mare măsură ([ID62])  282 56.4% 

NS/NR ([ID63])  6 1.2% 

Nu e cazul ([ID64])  11 2.2% 

No Answer  0 0% 

 

 



 

                                                     

 

4. În ce măsură considerați că ar fi importantă introducerea unor cursuri obligatorii care să trateze 

problema Schimbărilor Climatice în programa din ciclul:: Liceal ([ID68]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID59])  27 5.4% 

În mică măsură ([ID60])  42 8.4% 

Nici în mică nici în mare ([ID61])  101 20.2% 

În foarte mare măsură ([ID62])  311 62.2% 

NS/NR ([ID63])  10 2% 

Nu e cazul ([ID64])  9 1.8% 

No Answer  0 0% 

 

4. În ce măsură considerați că ar fi importantă introducerea unor cursuri obligatorii care să trateze 

problema Schimbărilor Climatice în programa din ciclul:: Universitar ([ID69]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID59])  28 5.6% 

În mică măsură ([ID60])  51 10.2% 

Nici în mică nici în mare ([ID61])  112 22.4% 

În foarte mare măsură ([ID62])  256 51.2% 

NS/NR ([ID63])  15 3% 

Nu e cazul ([ID64])  38 7.6% 

No Answer  0 0% 

 

 

 

 



 

                                                     

 

5. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – de loc, iar 10 foarte ridicat), cum apreciați nivelul de 

cunoaștere a problemelor climatice: (din cele 12 opțiuni 2 vor rămâne nebifate): 

 
5.1 

Distrugerea 

ecosistemelor 

5.2 Tăierile 

ilegale de 

păduri 

5.3. Extincția 

speciilor 

5.4 Creșterea 

nivelului 

mărilor și 

oceanelor 

5.5 

Deșertificarea 

5.6 Cauzele și 

efectele 

schimbărilor 

climatice 

N 
Valid 489 493 488 488 486 489 

Missing 11 7 12 12 14 11 

Mean 6.32 7.21 6.52 6.54 6.29 7.00 

Std. Deviation 2.581 2.601 2.690 2.633 2.786 2.427 

 

 

5.7 Fenomene 

meteo extreme 

5.8 Atenuarea 

efectelor 

schimbărilor 

climatice 

(mitigation) 

5.9 Adaptarea la 

schimbările 

climatice  

5.10 Reziliență 

climatică 

5.11 Gaze 

cu efect de 

seră 

5.12 

Acidificarea 

oceanelor 

N 
Valid 487 490 480 482 453 460 

Missing 13 10 20 18 47 40 

Mean 6.86 6.34 6.08 6.46 5.74 5.61 

Std. Deviation 2.528 2.789 2.777 2.656 2.861 2.917 

 

 

 
 



 

                                                     

 

5. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – de loc, iar 10 foarte ridicat), cum apreciați nivelul de 

cunoaștere a problemelor climatice: (din cele 12 opțiuni 2 vor rămâne nebifate): Distrugerea 

ecosistemelor ([ID88]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID78])  30 6% 

2 ([ID79])  21 4.2% 

3 ([ID80])  27 5.4% 

4 ([ID81])  45 9% 

5 ([ID82])  89 17.8% 

6 ([ID83])  54 10.8% 

7 ([ID84])  75 15% 

8 ([ID85])  68 13.6% 

9 ([ID86])  44 8.8% 

10 ([ID87])  85 17% 

No Answer  11 2.2% 

 

5. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – de loc, iar 10 foarte ridicat), cum apreciați nivelul de 

cunoaștere a problemelor climatice: (din cele 12 opțiuni 2 vor rămâne nebifate): Tăierile ilegale de 

păduri ([ID89]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID78])  20 4% 

2 ([ID79])  21 4.2% 

3 ([ID80])  18 3.6% 

4 ([ID81])  23 4.6% 

5 ([ID82])  71 14.2% 



 

                                                     

6 ([ID83])  44 8.8% 

7 ([ID84])  61 12.2% 

8 ([ID85])  81 16.2% 

9 ([ID86])  45 9% 

10 ([ID87])  153 30.6% 

No Answer  7 1.4% 

 

5. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – de loc, iar 10 foarte ridicat), cum apreciați nivelul de 

cunoaștere a problemelor climatice: (din cele 12 opțiuni 2 vor rămâne nebifate): Extincția speciilor 

([ID90]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID78])  22 4.4% 

2 ([ID79])  15 3% 

3 ([ID80])  46 9.2% 

4 ([ID81])  48 9.6% 

5 ([ID82])  74 14.8% 

6 ([ID83])  57 11.4% 

7 ([ID84])  51 10.2% 

8 ([ID85])  64 12.8% 

9 ([ID86])  41 8.2% 

10 ([ID87])  112 22.4% 

No Answer  12 2.4% 

 



 

                                                     

5. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – de loc, iar 10 foarte ridicat), cum apreciați nivelul de 

cunoaștere a problemelor climatice: (din cele 12 opțiuni 2 vor rămâne nebifate): Creșterea nivelului 

mărilor și oceanelor ([ID91]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID78])  18 3.6% 

2 ([ID79])  27 5.4% 

3 ([ID80])  37 7.4% 

4 ([ID81])  43 8.6% 

5 ([ID82])  78 15.6% 

6 ([ID83])  44 8.8% 

7 ([ID84])  65 13% 

8 ([ID85])  70 14% 

9 ([ID86])  50 10% 

10 ([ID87])  99 19.8% 

No Answer  11 2.2% 

 

5. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – de loc, iar 10 foarte ridicat), cum apreciați nivelul de 

cunoaștere a problemelor climatice: (din cele 12 opțiuni 2 vor rămâne nebifate): Deșertificarea 

([ID92]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID78])  29 5.8% 

2 ([ID79])  27 5.4% 

3 ([ID80])  48 9.6% 

4 ([ID81])  45 9% 

5 ([ID82])  68 13.6% 

6 ([ID83])  50 10% 



 

                                                     

7 ([ID84])  64 12.8% 

8 ([ID85])  53 10.6% 

9 ([ID86])  36 7.2% 

10 ([ID87])  108 21.6% 

No Answer  14 2.8% 

 

5. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – de loc, iar 10 foarte ridicat), cum apreciați nivelul de 

cunoaștere a problemelor climatice: (din cele 12 opțiuni 2 vor rămâne nebifate): Cauzele și efectele 

schimbărilor climatice ([ID93]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID78])  17 3.4% 

2 ([ID79])  13 2.6% 

3 ([ID80])  26 5.2% 

4 ([ID81])  31 6.2% 

5 ([ID82])  66 13.2% 

6 ([ID83])  65 13% 

7 ([ID84])  69 13.8% 

8 ([ID85])  75 15% 

9 ([ID86])  51 10.2% 

10 ([ID87])  116 23.2% 

No Answer  11 2.2% 

 

 



 

                                                     

5. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – de loc, iar 10 foarte ridicat), cum apreciați nivelul de 

cunoaștere a problemelor climatice: (din cele 12 opțiuni 2 vor rămâne nebifate): Fenomene meteo 

extreme ([ID94]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID78])  20 4% 

2 ([ID79])  16 3.2% 

3 ([ID80])  25 5% 

4 ([ID81])  42 8.4% 

5 ([ID82])  61 12.2% 

6 ([ID83])  54 10.8% 

7 ([ID84])  71 14.2% 

8 ([ID85])  81 16.2% 

9 ([ID86])  49 9.8% 

10 ([ID87])  106 21.2% 

No Answer  13 2.6% 

 

5. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – de loc, iar 10 foarte ridicat), cum apreciați nivelul de 

cunoaștere a problemelor climatice: (din cele 12 opțiuni 2 vor rămâne nebifate): Emisii de gaze cu 

efect de seră ([ID95]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID78])  30 6% 

2 ([ID79])  31 6.2% 

3 ([ID80])  44 8.8% 

4 ([ID81])  37 7.4% 

5 ([ID82])  67 13.4% 

6 ([ID83])  45 9% 



 

                                                     

7 ([ID84])  59 11.8% 

8 ([ID85])  72 14.4% 

9 ([ID86])  50 10% 

10 ([ID87])  94 18.8% 

No Answer  10 2% 

 

5. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – de loc, iar 10 foarte ridicat), cum apreciați nivelul de 

cunoaștere a problemelor climatice: (din cele 12 opțiuni 2 vor rămâne nebifate): Atenuarea 

efectelor schimbărilor climatice (mitigation) ([ID96]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID78])  38 7.6% 

2 ([ID79])  28 5.6% 

3 ([ID80])  35 7% 

4 ([ID81])  48 9.6% 

5 ([ID82])  83 16.6% 

6 ([ID83])  49 9.8% 

7 ([ID84])  46 9.2% 

8 ([ID85])  60 12% 

9 ([ID86])  49 9.8% 

10 ([ID87])  78 15.6% 

No Answer  20 4% 

 

 



 

                                                     

5. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – de loc, iar 10 foarte ridicat), cum apreciați nivelul de 

cunoaștere a problemelor climatice: (din cele 12 opțiuni 2 vor rămâne nebifate): Adaptarea la 

schimbările climatice ([ID97]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID78])  24 4.8% 

2 ([ID79])  24 4.8% 

3 ([ID80])  33 6.6% 

4 ([ID81])  44 8.8% 

5 ([ID82])  65 13% 

6 ([ID83])  69 13.8% 

7 ([ID84])  53 10.6% 

8 ([ID85])  68 13.6% 

9 ([ID86])  41 8.2% 

10 ([ID87])  96 19.2% 

No Answer  18 3.6% 

 

5. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – de loc, iar 10 foarte ridicat), cum apreciați nivelul de 

cunoaștere a problemelor climatice: (din cele 12 opțiuni 2 vor rămâne nebifate): Reziliență climatică 

([ID98]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID78])  54 10.8% 

2 ([ID79])  27 5.4% 

3 ([ID80])  41 8.2% 

4 ([ID81])  38 7.6% 

5 ([ID82])  74 14.8% 

6 ([ID83])  51 10.2% 



 

                                                     

7 ([ID84])  47 9.4% 

8 ([ID85])  59 11.8% 

9 ([ID86])  31 6.2% 

10 ([ID87])  69 13.8% 

No Answer  47 9.4% 

 

5. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – de loc, iar 10 foarte ridicat), cum apreciați nivelul de 

cunoaștere a problemelor climatice: (din cele 12 opțiuni 2 vor rămâne nebifate): Acidificarea mărilor 

și oceanelor ([ID99]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID78])  58 11.6% 

2 ([ID79])  33 6.6% 

3 ([ID80])  38 7.6% 

4 ([ID81])  40 8% 

5 ([ID82])  70 14% 

6 ([ID83])  53 10.6% 

7 ([ID84])  43 8.6% 

8 ([ID85])  60 12% 

9 ([ID86])  28 5.6% 

10 ([ID87])  69 13.8% 

No Answer  40 8% 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

6. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând – de loc, iar 10 foarte tare), vă rugăm să ne spuneți cât de multe 

detalii cunoașteți despre următoarele strategii si actori internationali din domeniul climatic 

 

 

Protocolul de la 

Kyoto 

Acordul de la 

Paris 

Convenția Cadru 

a Națiunilor Unite 

privind 

Schimbările 

Climatice 

(UNFCCC) 

Comitetul 

Interguvernamental 

privind Schimbările 

Climatice - 

Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC) 

N 
Valid 500 500 500 500 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3.02 4.59 4.14 3.70 

Std. Deviation 2.930 3.336 3.110 3.047 

 

 Comisia pentru 

mediu, schimbări 

climatice și 

energie (ENVE) 

Greva globală 

pentru climă / 

Fridays for Future 

Planul Național de 

Redresare și 

Reziliență 

Index cunoastere eforturi 

internationale combatere 

schimbari climatice 

(strategii si tratate 

internationale) 

N 
Valid 500 500 500 500 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3.96 4.07 4.10 3.9383 

Std. Deviation 3.109 3.184 3.264 2.64879 

 

6. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând de loc, iar 10 foarte multe), vă rugăm să ne spuneți cât de 

multe detalii cunoașteți despre următoarele strategii si actori internationali din domeniul climatic 

(din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Protocolul de la Kyoto ([ID102]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID70])  228 45.6% 

2 ([ID71])  33 6.6% 

3 ([ID72])  29 5.8% 

4 ([ID73])  31 6.2% 

5 ([ID74])  34 6.8% 

6 ([ID75])  27 5.4% 

7 ([ID76])  30 6% 

8 ([ID77])  22 4.4% 



 

                                                     

9 ([ID100])  15 3% 

10 ([ID101])  26 5.2% 

NS/NR ([ID131])  47 9.4% 

No Answer  0 0% 

 

6. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând de loc, iar 10 foarte multe), vă rugăm să ne spuneți cât de 

multe detalii cunoașteți despre următoarele strategii si actori internationali din domeniul climatic 

(din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Acordul de la Paris ([ID103]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID70])  125 25% 

2 ([ID71])  31 6.2% 

3 ([ID72])  33 6.6% 

4 ([ID73])  35 7% 

5 ([ID74])  41 8.2% 

6 ([ID75])  45 9% 

7 ([ID76])  43 8.6% 

8 ([ID77])  47 9.4% 

9 ([ID100])  29 5.8% 

10 ([ID101])  55 11% 

NS/NR ([ID131])  34 6.8% 

No Answer  0 0% 

 

 

 

 



 

                                                     

6. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând de loc, iar 10 foarte multe), vă rugăm să ne spuneți cât de 

multe detalii cunoașteți despre următoarele strategii si actori internationali din domeniul climatic 

(din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările 

Climatice (UNFCCC) ([ID104]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID70])  136 27.2% 

2 ([ID71])  41 8.2% 

3 ([ID72])  43 8.6% 

4 ([ID73])  37 7.4% 

5 ([ID74])  51 10.2% 

6 ([ID75])  36 7.2% 

7 ([ID76])  47 9.4% 

8 ([ID77])  39 7.8% 

9 ([ID100])  28 5.6% 

10 ([ID101])  34 6.8% 

NS/NR ([ID131])  31 6.2% 

No Answer  0 0% 

 

6. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând de loc, iar 10 foarte multe), vă rugăm să ne spuneți cât de 

multe detalii cunoașteți despre următoarele strategii si actori internationali din domeniul climatic 

(din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Comitetul Interguvernamental privind Schimbările 

Climatice - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ([ID105]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID70])  175 35% 

2 ([ID71])  33 6.6% 

3 ([ID72])  34 6.8% 

4 ([ID73])  36 7.2% 



 

                                                     

5 ([ID74])  51 10.2% 

6 ([ID75])  37 7.4% 

7 ([ID76])  38 7.6% 

8 ([ID77])  35 7% 

9 ([ID100])  20 4% 

10 ([ID101])  28 5.6% 

NS/NR ([ID131])  34 6.8% 

No Answer  0 0% 

 

6. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând de loc, iar 10 foarte multe), vă rugăm să ne spuneți cât de 

multe detalii cunoașteți despre următoarele strategii si actori internationali din domeniul climatic 

(din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie 

(ENVE) ([ID106]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID70])  163 32.6% 

2 ([ID71])  33 6.6% 

3 ([ID72])  35 7% 

4 ([ID73])  24 4.8% 

5 ([ID74])  62 12.4% 

6 ([ID75])  41 8.2% 

7 ([ID76])  36 7.2% 

8 ([ID77])  40 8% 

9 ([ID100])  28 5.6% 

10 ([ID101])  29 5.8% 

NS/NR ([ID131])  33 6.6% 

No Answer  0 0% 



 

                                                     

 

6. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând de loc, iar 10 foarte multe), vă rugăm să ne spuneți cât de 

multe detalii cunoașteți despre următoarele strategii si actori internationali din domeniul climatic 

(din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Greva globală pentru climă / Fridays for Future ([ID107]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID70])  147 29.4% 

2 ([ID71])  35 7% 

3 ([ID72])  37 7.4% 

4 ([ID73])  22 4.4% 

5 ([ID74])  61 12.2% 

6 ([ID75])  42 8.4% 

7 ([ID76])  32 6.4% 

8 ([ID77])  31 6.2% 

9 ([ID100])  36 7.2% 

10 ([ID101])  38 7.6% 

NS/NR ([ID131])  35 7% 

No Answer  0 0% 

 

6. Pe o scală de la 1 la 10 (1 însemnând de loc, iar 10 foarte multe), vă rugăm să ne spuneți cât de 

multe detalii cunoașteți despre următoarele strategii si actori internationali din domeniul climatic 

(din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) 

([ID108]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID70])  158 31.6% 

2 ([ID71])  28 5.6% 

3 ([ID72])  29 5.8% 

4 ([ID73])  29 5.8% 



 

                                                     

5 ([ID74])  50 10% 

6 ([ID75])  36 7.2% 

7 ([ID76])  42 8.4% 

8 ([ID77])  34 6.8% 

9 ([ID100])  25 5% 

10 ([ID101])  48 9.6% 

NS/NR ([ID131])  37 7.4% 

No Answer  0 0% 

 

7. Există anumite probleme de climă specifice orașului în care locuiți care vă preocupă în mod 

deosebit? ([ID19]) 

  Răspunsuri Procente 

DA ([ID33])  181 36.2% 

NU ([ID34])  319 63.8% 

No Answer  0 0% 

 

8. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele teme privind clima credeți că a 

trebui să fie abordate în mod prioritar în cadrul procesului educativ din ciclurile primar, gimnazial și 

liceal?  (din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): 

 
8.1 

Distrugerea 

ecosistemelor 

8.2 Tăierile 

ilegale de 

păduri 

8.3. Extincția 

speciilor 

8.4 Creșterea 

nivelului 

mărilor și 

oceanelor 

8.5 

Deșertific

area 

8.6 Cauzele și 

efectele 

schimbărilor 

climatice 

N 
Valid 232 245 234 235 243 253 

Missing 268 255 266 265 257 247 

Mean 4.92 5.10 5.20 5.44 5.63 5.20 

Std. Deviation 3.186 3.263 2.642 2.291 2.275 2.573 

 



 

                                                     

 

8.7 

Fenomene 

meteo 

extreme 

8.8 

Atenuarea 

efectelor 

schimbărilor 

climatice 

(mitigation) 

8.9 

Adaptarea la 

schimbările 

climatice  

8.10 

Reziliență 

climatică 

8.11 Gaze cu 

efect de seră 

8.12 

Acidificarea 

oceanelor 

N 
Valid 261 271 274 277 237 359 

Missing 239 229 226 223 263 141 

Mean 5.96 5.84 5.94 5.98 5.86 6.11 

Std. Deviation 2.240 2.587 2.903 3.207 2.843 3.035 

 

 

8. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele teme privind clima credeți că a 

trebui să fie abordate în mod prioritar în cadrul procesului educativ din ciclurile primar, gimnazial și 

liceal?  (din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Distrugerea ecosistemelor ([ID113]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID37])  46 9.2% 

2 ([ID38])  26 5.2% 

3 ([ID54])  25 5% 

4 ([ID55])  19 3.8% 

5 ([ID56])  23 4.6% 

6 ([ID58])  15 3% 

7 ([ID65])  19 3.8% 

8 ([ID110])  8 1.6% 

9 ([ID111])  20 4% 

10 ([ID112])  31 6.2% 

No Answer  268 53.6% 

 

 

 



 

                                                     

8. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele teme privind clima credeți că a 

trebui să fie abordate în mod prioritar în cadrul procesului educativ din ciclurile primar, gimnazial și 

liceal?  (din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Tăierile ilegale de păduri ([ID114]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID37])  32 6.4% 

2 ([ID38])  46 9.2% 

3 ([ID54])  32 6.4% 

4 ([ID55])  18 3.6% 

5 ([ID56])  14 2.8% 

6 ([ID58])  12 2.4% 

7 ([ID65])  10 2% 

8 ([ID110])  14 2.8% 

9 ([ID111])  36 7.2% 

10 ([ID112])  31 6.2% 

No Answer  255 51% 

 

8. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele teme privind clima credeți că a 

trebui să fie abordate în mod prioritar în cadrul procesului educativ din ciclurile primar, gimnazial și 

liceal?  (din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Extincția speciilor ([ID115]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID37])  18 3.6% 

2 ([ID38])  23 4.6% 

3 ([ID54])  38 7.6% 

4 ([ID55])  26 5.2% 

5 ([ID56])  27 5.4% 



 

                                                     

6 ([ID58])  14 2.8% 

7 ([ID65])  28 5.6% 

8 ([ID110])  33 6.6% 

9 ([ID111])  15 3% 

10 ([ID112])  12 2.4% 

No Answer  266 53.2% 

 

8. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele teme privind clima credeți că a 

trebui să fie abordate în mod prioritar în cadrul procesului educativ din ciclurile primar, gimnazial și 

liceal?  (din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Creșterea nivelului mărilor și oceanelor ([ID116]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID37])  9 1.8% 

2 ([ID38])  13 2.6% 

3 ([ID54])  22 4.4% 

4 ([ID55])  53 10.6% 

5 ([ID56])  30 6% 

6 ([ID58])  25 5% 

7 ([ID65])  33 6.6% 

8 ([ID110])  25 5% 

9 ([ID111])  15 3% 

10 ([ID112])  10 2% 

No Answer  265 53% 

 

 

 



 

                                                     

8. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele teme privind clima credeți că a 

trebui să fie abordate în mod prioritar în cadrul procesului educativ din ciclurile primar, gimnazial și 

liceal?  (din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Deșertificarea ([ID117]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID37])  11 2.2% 

2 ([ID38])  14 2.8% 

3 ([ID54])  17 3.4% 

4 ([ID55])  28 5.6% 

5 ([ID56])  45 9% 

6 ([ID58])  48 9.6% 

7 ([ID65])  30 6% 

8 ([ID110])  23 4.6% 

9 ([ID111])  11 2.2% 

10 ([ID112])  16 3.2% 

No Answer  257 51.4% 

 

8. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele teme privind clima credeți că a 

trebui să fie abordate în mod prioritar în cadrul procesului educativ din ciclurile primar, gimnazial și 

liceal?  (din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Cauzele și efectele schimbărilor climatice 

([ID118]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID37])  33 6.6% 

2 ([ID38])  18 3.6% 

3 ([ID54])  14 2.8% 

4 ([ID55])  20 4% 



 

                                                     

5 ([ID56])  44 8.8% 

6 ([ID58])  55 11% 

7 ([ID65])  25 5% 

8 ([ID110])  13 2.6% 

9 ([ID111])  15 3% 

10 ([ID112])  16 3.2% 

No Answer  247 49.4% 

 

8. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele teme privind clima credeți că a 

trebui să fie abordate în mod prioritar în cadrul procesului educativ din ciclurile primar, gimnazial și 

liceal?  (din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Fenomene meteo extreme ([ID119]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID37])  7 1.4% 

2 ([ID38])  12 2.4% 

3 ([ID54])  20 4% 

4 ([ID55])  40 8% 

5 ([ID56])  27 5.4% 

6 ([ID58])  31 6.2% 

7 ([ID65])  51 10.2% 

8 ([ID110])  40 8% 

9 ([ID111])  24 4.8% 

10 ([ID112])  9 1.8% 

No Answer  239 47.8% 

 

 



 

                                                     

8. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele teme privind clima credeți că a 

trebui să fie abordate în mod prioritar în cadrul procesului educativ din ciclurile primar, gimnazial și 

liceal?  (din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Emisii de gaze cu efect de seră ([ID120]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID37])  11 2.2% 

2 ([ID38])  23 4.6% 

3 ([ID54])  36 7.2% 

4 ([ID55])  22 4.4% 

5 ([ID56])  26 5.2% 

6 ([ID58])  25 5% 

7 ([ID65])  32 6.4% 

8 ([ID110])  55 11% 

9 ([ID111])  25 5% 

10 ([ID112])  16 3.2% 

No Answer  229 45.8% 

 

8. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele teme privind clima credeți că a 

trebui să fie abordate în mod prioritar în cadrul procesului educativ din ciclurile primar, gimnazial și 

liceal?  (din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Atenuarea efectelor schimbărilor climatice 

(mitigation) ([ID121]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID37])  17 3.4% 

2 ([ID38])  34 6.8% 

3 ([ID54])  20 4% 

4 ([ID55])  26 5.2% 



 

                                                     

5 ([ID56])  25 5% 

6 ([ID58])  20 4% 

7 ([ID65])  28 5.6% 

8 ([ID110])  23 4.6% 

9 ([ID111])  56 11.2% 

10 ([ID112])  25 5% 

No Answer  226 45.2% 

 

8. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele teme privind clima credeți că a 

trebui să fie abordate în mod prioritar în cadrul procesului educativ din ciclurile primar, gimnazial și 

liceal?  (din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Adaptarea la schimbările climatice ([ID122]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID37])  37 7.4% 

2 ([ID38])  21 4.2% 

3 ([ID54])  21 4.2% 

4 ([ID55])  21 4.2% 

5 ([ID56])  21 4.2% 

6 ([ID58])  19 3.8% 

7 ([ID65])  24 4.8% 

8 ([ID110])  30 6% 

9 ([ID111])  27 5.4% 

10 ([ID112])  56 11.2% 

No Answer  223 44.6% 

 

 



 

                                                     

8. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele teme privind clima credeți că a 

trebui să fie abordate în mod prioritar în cadrul procesului educativ din ciclurile primar, gimnazial și 

liceal?  (din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Reziliență climatică ([ID123]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID37])  20 4% 

2 ([ID38])  17 3.4% 

3 ([ID54])  24 4.8% 

4 ([ID55])  21 4.2% 

5 ([ID56])  21 4.2% 

6 ([ID58])  25 5% 

7 ([ID65])  29 5.8% 

8 ([ID110])  28 5.6% 

9 ([ID111])  22 4.4% 

10 ([ID112])  30 6% 

No Answer  263 52.6% 

 

8. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele teme privind clima credeți că a 

trebui să fie abordate în mod prioritar în cadrul procesului educativ din ciclurile primar, gimnazial și 

liceal?  (din cele 12 opțiuni, 2 vor rămâne nebifate): Acidificarea mărilor și oceanelor ([ID124]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID37])  44 8.8% 

2 ([ID38])  18 3.6% 

3 ([ID54])  24 4.8% 

4 ([ID55])  25 5% 

5 ([ID56])  33 6.6% 



 

                                                     

6 ([ID58])  39 7.8% 

7 ([ID65])  35 7% 

8 ([ID110])  36 7.2% 

9 ([ID111])  42 8.4% 

10 ([ID112])  63 12.6% 

No Answer  141 28.2% 

 

9. Cât de des ați participat la acțiuni și activități de atenuare / adaptare la schimbarile climatice în 

ultimii 3 ani?: În cadrul școlii ([ID166]) 

  Răspunsuri Procente 

Nici o dată ([ID160])  231 46.2% 

O singură dată ([ID161])  86 17.2% 

De 2 ori ([ID162])  69 13.8% 

De 3 ori ([ID163])  36 7.2% 

De mai multe ori ([ID164])  56 11.2% 

NS/NR ([ID165])  22 4.4% 

No Answer  0 0% 

 

9. Cât de des ați participat la acțiuni și activități de atenuare / adaptare la schimbarile climatice în 

ultimii 3 ani?: Organizată de o organizație neguvernamentală (ONG) ([ID167]) 

  Răspunsuri Procente 

Nici o dată ([ID160])  266 53.2% 

O singură dată ([ID161])  80 16% 

De 2 ori ([ID162])  45 9% 

De 3 ori ([ID163])  29 5.8% 



 

                                                     

De mai multe ori ([ID164])  45 9% 

NS/NR ([ID165])  35 7% 

No Answer  0 0% 

 

9. Cât de des ați participat la acțiuni și activități de atenuare / adaptare la schimbarile climatice în 

ultimii 3 ani?: Primărie sau altă instituție de stat ([ID168]) 

  Răspunsuri Procente 

Nici o dată ([ID160])  305 61% 

O singură dată ([ID161])  78 15.6% 

De 2 ori ([ID162])  34 6.8% 

De 3 ori ([ID163])  17 3.4% 

De mai multe ori ([ID164])  35 7% 

NS/NR ([ID165])  31 6.2% 

No Answer  0 0% 

 

10 În ultimul an, ați făcut vreunul dintre aceste lucruri, fie singur, fie cu familia, pentru a aborda 

schimbările climatice?: Am trecut la sticle de apă și cani de cafea refolosibile ([ID219]) 

  Răspunsuri Procente 

Nici o dată ([ID204])  128 25.6% 

O singură dată ([ID205])  67 13.4% 

De 2 ori ([ID206])  33 6.6% 

De 3 ori ([ID210])  28 5.6% 

De mai multe ori ([ID211])  218 43.6% 

NS/NR ([ID212])  26 5.2% 

No Answer  0 0% 

 



 

                                                     

10 În ultimul an, ați făcut vreunul dintre aceste lucruri, fie singur, fie cu familia, pentru a aborda 

schimbările climatice?: Am evitat să cheltuim bani pe lucruri de care nu avem nevoie ([ID220]) 

  Răspunsuri Procente 

Nici o dată ([ID204])  68 13.6% 

O singură dată ([ID205])  30 6% 

De 2 ori ([ID206])  33 6.6% 

De 3 ori ([ID210])  33 6.6% 

De mai multe ori ([ID211])  317 63.4% 

NS/NR ([ID212])  19 3.8% 

No Answer  0 0% 

 

10 În ultimul an, ați făcut vreunul dintre aceste lucruri, fie singur, fie cu familia, pentru a aborda 

schimbările climatice?: Am redus cantitatea de deșeuri menajere ([ID230]) 

  Răspunsuri Procente 

Nici o dată ([ID204])  79 15.8% 

O singură dată ([ID205])  40 8% 

De 2 ori ([ID206])  38 7.6% 

De 3 ori ([ID210])  45 9% 

De mai multe ori ([ID211])  263 52.6% 

NS/NR ([ID212])  35 7% 

No Answer  0 0% 

 

10 În ultimul an, ați făcut vreunul dintre aceste lucruri, fie singur, fie cu familia, pentru a aborda 

schimbările climatice?: Am colectat separat deșeurile din gospodărie ([ID231]) 

  Răspunsuri Procente 

Nici o dată ([ID204])  99 19.8% 



 

                                                     

O singură dată ([ID205])  38 7.6% 

De 2 ori ([ID206])  39 7.8% 

De 3 ori ([ID210])  40 8% 

De mai multe ori ([ID211])  261 52.2% 

NS/NR ([ID212])  23 4.6% 

No Answer  0 0% 

 

10 În ultimul an, ați făcut vreunul dintre aceste lucruri, fie singur, fie cu familia, pentru a aborda 

schimbările climatice?: Am redus consumul de energie electrică și termică ([ID232]) 

  Răspunsuri Procente 

Nici o dată ([ID204])  99 19.8% 

O singură dată ([ID205])  40 8% 

De 2 ori ([ID206])  45 9% 

De 3 ori ([ID210])  36 7.2% 

De mai multe ori ([ID211])  249 49.8% 

NS/NR ([ID212])  31 6.2% 

No Answer  0 0% 

 

10 În ultimul an, ați făcut vreunul dintre aceste lucruri, fie singur, fie cu familia, pentru a aborda 

schimbările climatice?: Am folosit mai mult transportul public, bicicleta, trotineta sau am mers pe 

jos ([ID224]) 

  Răspunsuri Procente 

Nici o dată ([ID204])  84 16.8% 

O singură dată ([ID205])  36 7.2% 

De 2 ori ([ID206])  36 7.2% 

De 3 ori ([ID210])  46 9.2% 



 

                                                     

De mai multe ori ([ID211])  272 54.4% 

NS/NR ([ID212])  26 5.2% 

No Answer  0 0% 

 

10 În ultimul an, ați făcut vreunul dintre aceste lucruri, fie singur, fie cu familia, pentru a aborda 

schimbările climatice?: Am făcut modificări în dietă (produse locale, reducerea consumului de 

carne) ([ID225]) 

  Răspunsuri Procente 

Nici o dată ([ID204])  112 22.4% 

O singură dată ([ID205])  39 7.8% 

De 2 ori ([ID206])  50 10% 

De 3 ori ([ID210])  53 10.6% 

De mai multe ori ([ID211])  221 44.2% 

NS/NR ([ID212])  25 5% 

No Answer  0 0% 

 

10 În ultimul an, ați făcut vreunul dintre aceste lucruri, fie singur, fie cu familia, pentru a aborda 

schimbările climatice?: Am plantat arbori ([ID226]) 

  Răspunsuri Procente 

Nici o dată ([ID204])  145 29% 

O singură dată ([ID205])  69 13.8% 

De 2 ori ([ID206])  70 14% 

De 3 ori ([ID210])  62 12.4% 

De mai multe ori ([ID211])  130 26% 

NS/NR ([ID212])  24 4.8% 

No Answer  0 0% 



 

                                                     

 

10 În ultimul an, ați făcut vreunul dintre aceste lucruri, fie singur, fie cu familia, pentru a aborda 

schimbările climatice?: Am contribuit la reziliența / autonomia alimentară (de exemplu, prin 

grădinărit) ([ID227]) 

  Răspunsuri Procente 

Nici o dată ([ID204])  133 26.6% 

O singură dată ([ID205])  47 9.4% 

De 2 ori ([ID206])  56 11.2% 

De 3 ori ([ID210])  49 9.8% 

De mai multe ori ([ID211])  190 38% 

NS/NR ([ID212])  25 5% 

No Answer  0 0% 

 

10 În ultimul an, ați făcut vreunul dintre aceste lucruri, fie singur, fie cu familia, pentru a aborda 

schimbările climatice?: Am informat cunoscuții despre importanța schimbările climatice ([ID228]) 

  Răspunsuri Procente 

Nici o dată ([ID204])  137 27.4% 

O singură dată ([ID205])  61 12.2% 

De 2 ori ([ID206])  54 10.8% 

De 3 ori ([ID210])  61 12.2% 

De mai multe ori ([ID211])  151 30.2% 

NS/NR ([ID212])  36 7.2% 

No Answer  0 0% 

 



 

                                                     

10 În ultimul an, ați făcut vreunul dintre aceste lucruri, fie singur, fie cu familia, pentru a aborda 

schimbările climatice?: Am participat la manifestații, greve pe teme de schimbări climatice ([ID229]) 

  Răspunsuri Procente 

Nici o dată ([ID204])  315 63% 

O singură dată ([ID205])  38 7.6% 

De 2 ori ([ID206])  38 7.6% 

De 3 ori ([ID210])  32 6.4% 

De mai multe ori ([ID211])  50 10% 

NS/NR ([ID212])  27 5.4% 

No Answer  0 0% 

 

11. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele măsuri ar trebui întreprinse în mod 

prioritar de România pentru a combate schimbările climatice? (Din cele 14 opțiuni, 4 vor rămâne 

nebifate): Eficiența energetică la nivel individual și organizațional ([ID217]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID155])  51 10.2% 

2 ([ID156])  21 4.2% 

3 ([ID157])  18 3.6% 

4 ([ID158])  15 3% 

5 ([ID159])  13 2.6% 

6 ([ID169])  16 3.2% 

7 ([ID170])  14 2.8% 

8 ([ID171])  11 2.2% 

9 ([ID172])  9 1.8% 

10 ([ID173])  21 4.2% 



 

                                                     

NS/NR ([ID133])  6 1.2% 

No Answer  305 61% 

 

11. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele măsuri ar trebui întreprinse în mod 

prioritar de România pentru a combate schimbările climatice? (Din cele 14 opțiuni, 4 vor rămâne 

nebifate): Trecerea de la combustibili fosili la energie regenerabilă ([ID218]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID155])  36 7.2% 

2 ([ID156])  53 10.6% 

3 ([ID157])  24 4.8% 

4 ([ID158])  16 3.2% 

5 ([ID159])  14 2.8% 

6 ([ID169])  16 3.2% 

7 ([ID170])  9 1.8% 

8 ([ID171])  11 2.2% 

9 ([ID172])  18 3.6% 

10 ([ID173])  24 4.8% 

NS/NR ([ID133])  2 0.4% 

No Answer  277 55.4% 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

11. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele măsuri ar trebui întreprinse în mod 

prioritar de România pentru a combate schimbările climatice? (Din cele 14 opțiuni, 4 vor rămâne 

nebifate): Implementarea recomandărilor Comisiei Europene cu privire la măsurile pentru 

reducerea emisiilor de CO2 ([ID130]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID155])  20 4% 

2 ([ID156])  29 5.8% 

3 ([ID157])  55 11% 

4 ([ID158])  21 4.2% 

5 ([ID159])  20 4% 

6 ([ID169])  13 2.6% 

7 ([ID170])  13 2.6% 

8 ([ID171])  21 4.2% 

9 ([ID172])  17 3.4% 

10 ([ID173])  14 2.8% 

NS/NR ([ID133])  3 0.6% 

No Answer  274 54.8% 

 

11. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele măsuri ar trebui întreprinse în mod 

prioritar de România pentru a combate schimbările climatice? (Din cele 14 opțiuni, 4 vor rămâne 

nebifate): Digitalizarea activităților pentru a evita deplasările ([ID222]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID155])  18 3.6% 

2 ([ID156])  19 3.8% 

3 ([ID157])  22 4.4% 



 

                                                     

4 ([ID158])  58 11.6% 

5 ([ID159])  30 6% 

6 ([ID169])  7 1.4% 

7 ([ID170])  18 3.6% 

8 ([ID171])  19 3.8% 

9 ([ID172])  17 3.4% 

10 ([ID173])  10 2% 

NS/NR ([ID133])  4 0.8% 

No Answer  278 55.6% 

 

11. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele măsuri ar trebui întreprinse în mod 

prioritar de România pentru a combate schimbările climatice? (Din cele 14 opțiuni, 4 vor rămâne 

nebifate): Îmbunătățirea modul în care gestionăm terenurile, apa și agricultura ([ID223]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID155])  12 2.4% 

2 ([ID156])  17 3.4% 

3 ([ID157])  14 2.8% 

4 ([ID158])  23 4.6% 

5 ([ID159])  61 12.2% 

6 ([ID169])  35 7% 

7 ([ID170])  19 3.8% 

8 ([ID171])  19 3.8% 

9 ([ID172])  18 3.6% 

10 ([ID173])  12 2.4% 

NS/NR ([ID133])  0 0% 



 

                                                     

No Answer  270 54% 

 

11. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele măsuri ar trebui întreprinse în mod 

prioritar de România pentru a combate schimbările climatice? (Din cele 14 opțiuni, 4 vor rămâne 

nebifate): Îmbunătățirea gestionării deșeurilor ([ID233]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID155])  20 4% 

2 ([ID156])  15 3% 

3 ([ID157])  28 5.6% 

4 ([ID158])  25 5% 

5 ([ID159])  29 5.8% 

6 ([ID169])  54 10.8% 

7 ([ID170])  30 6% 

8 ([ID171])  16 3.2% 

9 ([ID172])  15 3% 

10 ([ID173])  14 2.8% 

NS/NR ([ID133])  1 0.2% 

No Answer  253 50.6% 

 

11. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele măsuri ar trebui întreprinse în mod 

prioritar de România pentru a combate schimbările climatice? (Din cele 14 opțiuni, 4 vor rămâne 

nebifate): Sprijinirea acțiunilor globale privind schimbările climatice ([ID234]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID155])  10 2% 

2 ([ID156])  12 2.4% 



 

                                                     

3 ([ID157])  10 2% 

4 ([ID158])  31 6.2% 

5 ([ID159])  19 3.8% 

6 ([ID169])  31 6.2% 

7 ([ID170])  59 11.8% 

8 ([ID171])  24 4.8% 

9 ([ID172])  14 2.8% 

10 ([ID173])  8 1.6% 

NS/NR ([ID133])  2 0.4% 

No Answer  280 56% 

 

11. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele măsuri ar trebui întreprinse în mod 

prioritar de România pentru a combate schimbările climatice? (Din cele 14 opțiuni, 4 vor rămâne 

nebifate): Stabilirea unor obiective ambițioase de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (e.g. 

Reducerea cu 100% a emisiilor de CO2 pănâ în 2050) ([ID235]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID155])  9 1.8% 

2 ([ID156])  17 3.4% 

3 ([ID157])  24 4.8% 

4 ([ID158])  18 3.6% 

5 ([ID159])  26 5.2% 

6 ([ID169])  26 5.2% 

7 ([ID170])  26 5.2% 

8 ([ID171])  52 10.4% 

9 ([ID172])  21 4.2% 



 

                                                     

10 ([ID173])  17 3.4% 

NS/NR ([ID133])  4 0.8% 

No Answer  260 52% 

 

11. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele măsuri ar trebui întreprinse în mod 

prioritar de România pentru a combate schimbările climatice? (Din cele 14 opțiuni, 4 vor rămâne 

nebifate): Sprijinirea comunităților pentru a se pregăti pentru dezastre și a se adapta la schimbările 

climatice ([ID236]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID155])  11 2.2% 

2 ([ID156])  24 4.8% 

3 ([ID157])  14 2.8% 

4 ([ID158])  17 3.4% 

5 ([ID159])  18 3.6% 

6 ([ID169])  21 4.2% 

7 ([ID170])  24 4.8% 

8 ([ID171])  30 6% 

9 ([ID172])  47 9.4% 

10 ([ID173])  20 4% 

NS/NR ([ID133])  4 0.8% 

No Answer  270 54% 

 

 

 

 



 

                                                     

11. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele măsuri ar trebui întreprinse în mod 

prioritar de România pentru a combate schimbările climatice? (Din cele 14 opțiuni, 4 vor rămâne 

nebifate): Investiții în educația privind schimbările climatice ([ID237]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID155])  22 4.4% 

2 ([ID156])  17 3.4% 

3 ([ID157])  24 4.8% 

4 ([ID158])  13 2.6% 

5 ([ID159])  26 5.2% 

6 ([ID169])  22 4.4% 

7 ([ID170])  20 4% 

8 ([ID171])  27 5.4% 

9 ([ID172])  27 5.4% 

10 ([ID173])  58 11.6% 

NS/NR ([ID133])  5 1% 

No Answer  239 47.8% 

 

11. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele măsuri ar trebui întreprinse în mod 

prioritar de România pentru a combate schimbările climatice? (Din cele 14 opțiuni, 4 vor rămâne 

nebifate): Sprijinirea persoanelor obligate să migreze din cauza schimbărilor climatice și a 

dezastrelor ([ID238]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID155])  10 2% 

2 ([ID156])  9 1.8% 

3 ([ID157])  16 3.2% 



 

                                                     

4 ([ID158])  12 2.4% 

5 ([ID159])  20 4% 

6 ([ID169])  13 2.6% 

7 ([ID170])  21 4.2% 

8 ([ID171])  15 3% 

9 ([ID172])  22 4.4% 

10 ([ID173])  21 4.2% 

NS/NR ([ID133])  17 3.4% 

No Answer  324 64.8% 

 

11. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele măsuri ar trebui întreprinse în mod 

prioritar de România pentru a combate schimbările climatice? (Din cele 14 opțiuni, 4 vor rămâne 

nebifate): Implicarea copiilor și tinerilor pentru a dezvolta soluții și a lua măsuri ([ID239]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID155])  21 4.2% 

2 ([ID156])  22 4.4% 

3 ([ID157])  18 3.6% 

4 ([ID158])  9 1.8% 

5 ([ID159])  25 5% 

6 ([ID169])  18 3.6% 

7 ([ID170])  23 4.6% 

8 ([ID171])  33 6.6% 

9 ([ID172])  30 6% 

10 ([ID173])  18 3.6% 

NS/NR ([ID133])  10 2% 



 

                                                     

No Answer  273 54.6% 

 

11. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele măsuri ar trebui întreprinse în mod 

prioritar de România pentru a combate schimbările climatice? (Din cele 14 opțiuni, 4 vor rămâne 

nebifate): Izolarea termică a clădirilor ([ID240]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID155])  16 3.2% 

2 ([ID156])  18 3.6% 

3 ([ID157])  13 2.6% 

4 ([ID158])  23 4.6% 

5 ([ID159])  22 4.4% 

6 ([ID169])  21 4.2% 

7 ([ID170])  26 5.2% 

8 ([ID171])  31 6.2% 

9 ([ID172])  25 5% 

10 ([ID173])  28 5.6% 

NS/NR ([ID133])  8 1.6% 

No Answer  269 53.8% 

 

11. Cum ați ierarhiza, în ordinea importanței pe o scala de la 1 la 10 (1 însemnând – cea mai 

importantă, iar 10 – mai puțin importantă) care din următoarele măsuri ar trebui întreprinse în mod 

prioritar de România pentru a combate schimbările climatice? (Din cele 14 opțiuni, 4 vor rămâne 

nebifate): Trecerea la o economie circulară ([ID241]) 

  Răspunsuri Procente 

1 ([ID155])  33 6.6% 

2 ([ID156])  12 2.4% 



 

                                                     

3 ([ID157])  22 4.4% 

4 ([ID158])  25 5% 

5 ([ID159])  27 5.4% 

6 ([ID169])  33 6.6% 

7 ([ID170])  31 6.2% 

8 ([ID171])  26 5.2% 

9 ([ID172])  36 7.2% 

10 ([ID173])  45 9% 

NS/NR ([ID133])  24 4.8% 

No Answer  186 37.2% 

 

12.   În ce măsură considerați că următoarele acțiuni de implicare pentru combaterea schimbărilor 

climatice vi s-ar potrivi?: Implicarea în organizații neguvernamentale de mediu ([ID288]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID281])  66 13.2% 

În mică măsură ([ID282])  77 15.4% 

Nici în mică nici în mare ([ID283])  142 28.4% 

În foarte mare măsură ([ID284])  158 31.6% 

NS/NR ([ID250])  27 5.4% 

Nu este cazul ([ID287])  30 6% 

No Answer  0 0% 

 

 



 

                                                     

12.   În ce măsură considerați că următoarele acțiuni de implicare pentru combaterea schimbarilor 

climatice vi s-ar potrivi?: Realizarea de donații către organizații neguvernamentale de mediu 

([ID289]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID281])  59 11.8% 

În mică măsură ([ID282])  91 18.2% 

Nici în mică nici în mare ([ID283])  167 33.4% 

În foarte mare măsură ([ID284])  129 25.8% 

NS/NR ([ID250])  23 4.6% 

Nu este cazul ([ID287])  31 6.2% 

No Answer  0 0% 

 

12.   În ce măsură considerați că următoarele acțiuni de implicare pentru combaterea schimbarilor 

climatice vi s-ar potrivi?: Votul pentru partide cu agendă relevantă pentru climă ([ID290]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID281])  45 9% 

În mică măsură ([ID282])  85 17% 

Nici în mică nici în mare ([ID283])  138 27.6% 

În foarte mare măsură ([ID284])  154 30.8% 

NS/NR ([ID250])  46 9.2% 

Nu este cazul ([ID287])  32 6.4% 

No Answer  0 0% 

 



 

                                                     

 

12.   În ce măsură considerați că următoarele acțiuni de implicare pentru combaterea schimbărilor 

climatice vi s-ar potrivi?: Susținerea unor candidați cu o agendă ecologică ([ID291]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID281])  45 9% 

În mică măsură ([ID282])  70 14% 

Nici în mică nici în mare ([ID283])  135 27% 

În foarte mare măsură ([ID284])  177 35.4% 

NS/NR ([ID250])  39 7.8% 

Nu este cazul ([ID287])  34 6.8% 

No Answer  0 0% 

 

12.   În ce măsură considerați că următoarele acțiuni de implicare pentru combaterea schimbarilor 

climatice vi s-ar potrivi?: Implicarea în dezvoltarea de politici și strategii climatice la nivel local sau 

național ([ID292]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID281])  43 8.6% 

În mică măsură ([ID282])  78 15.6% 

Nici în mică nici în mare ([ID283])  131 26.2% 

În foarte mare măsură ([ID284])  187 37.4% 

NS/NR ([ID250])  33 6.6% 

Nu este cazul ([ID287])  28 5.6% 

No Answer  0 0% 

 

 

 



 

                                                     

12.   În ce măsură considerați că următoarele acțiuni de implicare pentru combaterea schimbarilor 

climatice vi s-ar potrivi?: Acțiuni concrete la nivel comunitar de atenuare /adaptare la schimbările 

climatice (ex: dezvoltarea unei gradini comunitare, vegetalizarea spatiilor urbane, promovarea 

transportului ecologic etc.) ([ID293]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID281])  37 7.4% 

În mică măsură ([ID282])  71 14.2% 

Nici în mică nici în mare ([ID283])  112 22.4% 

În foarte mare măsură ([ID284])  220 44% 

NS/NR ([ID250])  33 6.6% 

Nu este cazul ([ID287])  27 5.4% 

No Answer  0 0% 

 

13.   În ce măsură folosiți următoarele surse de informare cu privire la evenimente legate de 

schimbări climatice?: Internet ([ID322]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID296])  40 8% 

În mică măsură ([ID297])  75 15% 

În mare măsură ([ID134])  140 28% 

În foarte mare măsură ([ID299])  242 48.4% 

No Answer  17 3.4% 

 

13.   În ce măsură folosiți următoarele surse de informare cu privire la evenimente legate de 

schimbări climatice?: email ([ID323]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID296])  178 35.6% 

În mică măsură ([ID297])  133 26.6% 



 

                                                     

În mare măsură ([ID134])  111 22.2% 

În foarte mare măsură ([ID299])  65 13% 

No Answer  21 4.2% 

 

13.   În ce măsură folosiți următoarele surse de informare cu privire la evenimente legate de 

schimbări climatice?: Facebook ([ID324]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID296])  96 19.2% 

În mică măsură ([ID297])  113 22.6% 

În mare măsură ([ID134])  164 32.8% 

În foarte mare măsură ([ID299])  105 21% 

No Answer  24 4.8% 

 

13.   În ce măsură folosiți următoarele surse de informare cu privire la evenimente legate de 

schimbări climatice?: Alte rețele sociale ([ID325]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID296])  99 19.8% 

În mică măsură ([ID297])  118 23.6% 

În mare măsură ([ID134])  149 29.8% 

În foarte mare măsură ([ID299])  114 22.8% 

No Answer  24 4.8% 

 

13.   În ce măsură folosiți următoarele surse de informare cu privire la evenimente legate de 

schimbări climatice?: Publicații online ([ID326]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID296])  108 21.6% 



 

                                                     

În mică măsură ([ID297])  122 24.4% 

În mare măsură ([ID134])  176 35.2% 

În foarte mare măsură ([ID299])  81 16.2% 

No Answer  18 3.6% 

 

13.   În ce măsură folosiți următoarele surse de informare cu privire la evenimente legate de 

schimbări climatice?: Website-uri ([ID327]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID296])  88 17.6% 

În mică măsură ([ID297])  123 24.6% 

În mare măsură ([ID134])  184 36.8% 

În foarte mare măsură ([ID299])  89 17.8% 

No Answer  19 3.8% 

 

13.   În ce măsură folosiți următoarele surse de informare cu privire la evenimente legate de 

schimbări climatice?: TV ([ID333]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID296])  161 32.2% 

În mică măsură ([ID297])  149 29.8% 

În mare măsură ([ID134])  103 20.6% 

În foarte mare măsură ([ID299])  78 15.6% 

No Answer  17 3.4% 

 

 



 

                                                     

13.   În ce măsură folosiți următoarele surse de informare cu privire la evenimente legate de 

schimbări climatice?: Radio ([ID334]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID296])  231 46.2% 

În mică măsură ([ID297])  115 23% 

În mare măsură ([ID134])  96 19.2% 

În foarte mare măsură ([ID299])  40 8% 

No Answer  24 4.8% 

 

13.   În ce măsură folosiți următoarele surse de informare cu privire la evenimente legate de 

schimbări climatice?: Discuții cu alti cetățeni ([ID335]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID296])  111 22.2% 

În mică măsură ([ID297])  163 32.6% 

În mare măsură ([ID134])  144 28.8% 

În foarte mare măsură ([ID299])  66 13.2% 

No Answer  22 4.4% 

 

13.   În ce măsură folosiți următoarele surse de informare cu privire la evenimente legate de 

schimbări climatice?: Nici o sursă / Nu mă informez ([ID336]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID296])  229 45.8% 

În mică măsură ([ID297])  70 14% 

În mare măsură ([ID134])  61 12.2% 

În foarte mare măsură ([ID299])  24 4.8% 

No Answer  118 23.6% 



 

                                                     

 

13.   În ce măsură folosiți următoarele surse de informare cu privire la evenimente legate de 

schimbări climatice?: NS/NR ([ID337]) 

  Răspunsuri Procente 

În foarte mică măsură ([ID296])  180 36% 

În mică măsură ([ID297])  68 13.6% 

În mare măsură ([ID134])  54 10.8% 

În foarte mare măsură ([ID299])  22 4.4% 

No Answer  177 35.4% 

 

14. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des in orașul în care 

studiați/lucrați?: Cu mașina personala ([ID359]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID349])  157 31.4% 

Al 2 lea cel mai des ([ID350])  35 7% 

Al 3 lea cel mai des ([ID351])  43 8.6% 

No Answer  265 53% 

 

14. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des in orașul în care 

studiați/lucrați?: Cu mașina de la firmă ([ID360]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID349])  12 2.4% 

Al 2 lea cel mai des ([ID350])  29 5.8% 

Al 3 lea cel mai des ([ID351])  15 3% 

No Answer  444 88.8% 

 



 

                                                     

14. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des in orașul în care 

studiați/lucrați?: Cu mijloacele de transport in comun (autobuz, tramvai, troleibuz) ([ID361]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID349])  67 13.4% 

Al 2 lea cel mai des ([ID350])  80 16% 

Al 3 lea cel mai des ([ID351])  47 9.4% 

No Answer  306 61.2% 

 

14. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des in orașul în care 

studiați/lucrați?: Cu metroul ([ID362]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID349])  52 10.4% 

Al 2 lea cel mai des ([ID350])  51 10.2% 

Al 3 lea cel mai des ([ID351])  33 6.6% 

No Answer  364 72.8% 

 

14. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des in orașul în care 

studiați/lucrați?: Cu taxiul ([ID363]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID349])  11 2.2% 

Al 2 lea cel mai des ([ID350])  36 7.2% 

Al 3 lea cel mai des ([ID351])  37 7.4% 

No Answer  416 83.2% 

 



 

                                                     

14. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des in orașul în care 

studiați/lucrați?: Cu Uber/Black Cab sau alte servicii similare ([ID364]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID349])  20 4% 

Al 2 lea cel mai des ([ID350])  30 6% 

Al 3 lea cel mai des ([ID351])  43 8.6% 

No Answer  407 81.4% 

 

14. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des in orașul în care 

studiați/lucrați?: Pe jos ([ID365]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID349])  90 18% 

Al 2 lea cel mai des ([ID350])  69 13.8% 

Al 3 lea cel mai des ([ID351])  80 16% 

No Answer  261 52.2% 

 

14. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des in orașul în care 

studiați/lucrați?: Cu bicicleta, trotineta ([ID366]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID349])  18 3.6% 

Al 2 lea cel mai des ([ID350])  34 6.8% 

Al 3 lea cel mai des ([ID351])  36 7.2% 

No Answer  412 82.4% 

 



 

                                                     

14. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des in orașul în care 

studiați/lucrați?: Cu scuterul ([ID367]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID349])  12 2.4% 

Al 2 lea cel mai des ([ID350])  16 3.2% 

Al 3 lea cel mai des ([ID351])  22 4.4% 

No Answer  450 90% 

 

14. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des in orașul în care 

studiați/lucrați?: NS/NR ([ID368]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID349])  13 2.6% 

Al 2 lea cel mai des ([ID350])  23 4.6% 

Al 3 lea cel mai des ([ID351])  58 11.6% 

No Answer  406 81.2% 

 

15. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des între orașe?: Cu 

mașina personala ([ID376]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID372])  290 58% 

Al 2 lea cel mai des ([ID373])  85 17% 

Al 3 lea cel mai des ([ID374])  54 10.8% 

No Answer  83 16.6% 

 



 

                                                     

15. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des între orașe?: Cu 

mașina de la firmă ([ID377]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID372])  29 5.8% 

Al 2 lea cel mai des ([ID373])  63 12.6% 

Al 3 lea cel mai des ([ID374])  90 18% 

No Answer  320 64% 

 

15. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des între orașe?: Cu 

autobuz ([ID402]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID372])  71 14.2% 

Al 2 lea cel mai des ([ID373])  117 23.4% 

Al 3 lea cel mai des ([ID374])  118 23.6% 

No Answer  200 40% 

 

15. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des între orașe?: Cu 

microbuz ([ID405]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID372])  58 11.6% 

Al 2 lea cel mai des ([ID373])  84 16.8% 

Al 3 lea cel mai des ([ID374])  117 23.4% 

No Answer  242 48.4% 

 



 

                                                     

15. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des între orașe?: Cu 

tren ([ID406]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID372])  88 17.6% 

Al 2 lea cel mai des ([ID373])  136 27.2% 

Al 3 lea cel mai des ([ID374])  110 22% 

No Answer  167 33.4% 

 

15. Indiferent de scopul deplasării, cu ce mijloace de transport circulați cel mai des între orașe?: 

NS/NR ([ID385]) 

  Răspunsuri Procente 

Cel mai des ([ID372])  24 4.8% 

Al 2 lea cel mai des ([ID373])  54 10.8% 

Al 3 lea cel mai des ([ID374])  95 19% 

No Answer  340 68% 

 

Care este domeniul economic în care lucrați sau intenționați să lucrați la finalizarea studiilor? 

([ID189]) 

  Răspunsuri Procente 

agriculturã, silviculturã, pisciculturã, prelucrare forestierã 

([ID214]) 
 20 4% 

industria extractivã (minierã) ([ID215])  4 0.8% 

industrie prelucrãtoare ([ID216])  6 1.2% 

energie electricã, termicã, gaze, ape ([ID244])  15 3% 

constructii/ amenajãri ([ID245])  17 3.4% 

IT ([ID246])  72 14.4% 



 

                                                     

comert ([ID247])  18 3.6% 

hoteluri, restaurant, turism ([ID248])  15 3% 

transport, logisticã, depozitare ([ID249])  7 1.4% 

postã, telecomunicații ([ID251])  1 0.2% 

activitãti financiare, bancare ([ID252])  14 2.8% 

management/ consultanțã, marketing, resurse umane 

([ID253]) 
 44 8.8% 

graficã/ design, publicitate ([ID254])  15 3% 

administratie publicã ([ID255])  33 6.6% 

învãţământ, cercetare ([ID256])  30 6% 

culturã/ publicatii ([ID257])  4 0.8% 

sãnãtate şi asistenţã socialã ([ID265])  40 8% 

angajat în gospodãrie personalã (îngrijire etc.) ([ID266])  1 0.2% 

consultanță în domeniul politic ([ID267])  16 3.2% 

alte activitãţi ([ID268])  109 21.8% 

NS/NR ([ID269])  19 3.8% 

No Answer  0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 


