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Cu toate că acest caracter interdisciplinar al investigaţiilor comportamentului 

consumatorului este recunoscut, există totuşi, multe puncte de vedere în literatura de 

specialitate care sunt pentru autonomizarea acestui domeniu. 

Primele studii de comportament au apărut în anii ’60, până atunci investigarea acestuia 

era considerată un domeniu aplicativ al psihologiei. 

Dacă luăm în considerare ansamblul definiţiilor propuse de specialişti renumiţi pentru 

contribuţia lor în acest domeniu, putem defini comportamentul consumatorului, într-o 

abordare de ansamblu, ca reprezentând totalitatea actelor decizionale realizate la nivel 

individual sau de grup, legate direct de obţinerea şi utilizarea de bunuri şi servicii în vederea 

satisfacerii nevoilor actuale şi viitoare, incluzând procesele decizionale care preced şi 

determină aceste acte. 

Am putea, deci, clasifica comportamentul de consum în individual şi colectiv, în 

funcţie de motivul pentru care acest comportament este adoptat: pentru a satisface o anume 

persoană, sau pentru a aduce beneficii unui anumit grup. 

Protectia consumatorului este strâns legată de economia de piaţă, care  este o 

modalitate evoluată, complexă şi eficientă prin care se realizează cooperarea dintre partenerii 

economiei. Ea este un sistem economic a cărei organizare şi funcţionare se bazează pe 

proprietatea privată şi se realizează prin mecanismele pieţei, într-un cadru reglementat 

legislativ. Introducerea cu succes a mecanismelor pieţei este posibilă numai paralel cu 

construirea unui context socio-economic capabil să creeze o nouă condiţionare a 

comportamentului fiecărui cetăţean.
1

Acest tip de economie asigură orientarea întregii producţii spre crearea de bunuri şi 

servicii care satisfac, în cel mai înalt grad şi în mod eficient necesităţile oamenilor şi ale 

societăţii. Drept urmare, confruntarea cererii de bunuri – ca expresie a nevoii sociale – cu 

oferta – ca expresie a disponibilului de resurse ale societăţii  - corelarea şi, în ultimă analiză, 

evoluţia lor într-o legătură organică, reprezintă o necesitate de prim ordin a dezvoltării 

raţionale a societăţii. 

În condiţiile creşterii spectaculoase a ofertei de bunuri şi servicii şi fiind confruntaţi cu 

o înăsprire a concurenţei, agenţii economici sunt obligaţi să conştientizeze  faptul că

rămânerea lor în competiţie depinde de numărul de consumatori atraşi, recunoscându-se 

astfel, suveranitatea consumatorului pe piaţa de bunuri şi servicii. Deci, astăzi, agenţii 

economici sunt preocupaţi de satisfacerea cât mai deplină a cerinţelor exprimate şi specificate, 

cu scopul ca produsele lor să se apropie cât mai mult, iar dacă se poate să satisfacă integral 

aşteptările consumatorilor. În acest sens, agenţii economici trebuie să aloce fonduri 

importante pentru publicitate, reclamă, stimularea consumului etc. 

In această conjunctură , o serie de intrebări  apar ca fiind legitime : 

1) mai este necesar ca acest consumator

suveran să fie protejat când 

achiziţionează un produs sau serviciu 

de pe piaţă ? 

2) cu ce scop au fost  create o serie organisme

guvernamentale şi neguvernamentale în 

majoritatea ţărilor, dacă nu pentru a gestiona aceste 

fenomene, întărind poziţia de suveran a 

consumatorului, mai ales acolo unde acesta are un 

1
 KREGEL J. – MATZNER E., GRABHER G. – Şocul pieţei, Editura Economică, Bucureşti, 1995, pag.22-26 
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statut precar ? 

3.De ce Organizaţia Naţiunilor Unite se 

preocupă de protejarea consumatorului 

prin rezoluțiile sale ?    

 

4. De ce Uniunea Europeană se preocupă activ prin 

directivele sale de respectul si protecția 

consumatorului?  

 

           Din multitudinea de raspunsuri posibile argumentării necesității  protecţiei 

consumatorilor, cele de natură economică şi socială au ce-a mai mare relevanță. 

  

Protecţia consumatorilor se vrea a fi o componentă de bază a protecţiei sociale din 

orice ţară. Deschiderea Europei către ţările Europei Centrale şi de Est, precum şi realizarea 

Pieţei Unice, implică definirea  unui ansamblu de reglementări, opţionale, dar care se 

constituie într-un corp comun de cerinţe impuse  schimburilor de produse şi servicii de pe 

această piaţă. 

Toate aceste aspecte importante impun o serie de reglementări importante la nivel 

naţional, dar şi la nivelul agenţilor economici din România. 

 

In această lucrare vom încerca să evidențiem : 

 

1. 

locul consumatorului şi protecţia sa în economia de piaţă, atît prin scoaterea în 

relief a relaţiilor sale cu producţia şi consumul cât şi prin prezentarea protecţiei 

consumatorilor ca o componentă principală  a protecţiei sociale. 

2. Protecţie reală a consumatorului 

3. Comportamentul consumatorului in funcție de cerere si ofertă  

4. Garantarea poziţiei dominante a consumatorului în cadrul economiei de piaţă   

5. Respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorului  

6. 
Responsabilităţile consumatorului prin prisma  mişcării de apărare a drepturilor 

acestuia .   

7. componentele sistemului de protecţie a consumatorului. 

8. cadrul legislativ necesar unei protecţii corespunzătoare a consumatorului. 

9. Constituirea dreptului consumatorului ca ramură de drept. 

10. 
Instituţiile şi organismele necesare aplicării legislaţiei privind protecţia 

consumatorului. 

11. Importanţa şi actualitatea politicii de protecţie a consumatorilor la scara internaţională. 

12. Concepţia Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la principiile directoare privind 
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protecţia consumatorilor şi drepturile fundamentale ale acestora. 

 

13. 
Impactul politicilor de protecţie a consumatorilor asupra manifestării 

comportamentului de consum. 

 

Toate problemele prezentate în această lucrare urmăresc, încurajarea cunoaşterii şi 

conectării sistemului de protecţie a consumatorilor din România la cel al Uniunii Europene, la 

care ţara noastră este membru. 

 

Prezenta lucrare ofera o prezentare completă a sistemului de protecţie a 

consumatorilor din România aliniat la exigenţele europene în domeniu deoarece o  abordare 

parţială sau ezitantă a drepturilor legitime ale consumatorilor poate determina o răsturnare a 

valorilor care se va extinde, în timp, asupra bunurilor spirituale.
2
  

 

 

 

 

1. CONSUMATORUL ŞI PROTECŢIA SA ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 

 

 

 

 

În jurul consumatorului gravitează toate problemele ce frământă orice producător sau 

distribuitor, iar " luarea unor decizii finale se dovedeşte a fi un demers foarte delicat, oscilând 

între două tentaţii extreme: aceea de a particulariza până la nivelul individului, pe de o parte, 

şi cea de a generaliza până la nivelul unor mase mari omogene, amorfe, de consumatori, pe de 

altă parte. 

 Căutarea şi găsirea punctului optim al compromisului conferă substanţă abilităţii 

specialistului de marketing"  . 

 

În condiţiile economiei de piaţă reale există, însă, multe deficienţe ale mecanismului 

ce pot afecta interesele consumatorilor, ceea ce conduce la diminuarea suveranităţii sale.  

 

Acestea ţin de faptul că nu mai există o libertate de alegere a consumatorilor, deoarece 

aceştia sunt supuşi constrângerilor generate de producţia de masă, de clauzele contractelor 

standardizate şi de unele manifestări de monopol. În acelaşi timp, transparenţa pieţei nu este 

întotdeauna o realitate, ceea ce domină piaţa din acest punct de vedere fiind publicitatea, care 

are drept scop promovarea vânzărilor şi nu furnizarea de informaţii.  

 

De asemenea, deficienţe serioase se constată şi în ceea ce priveşte securitatea 

produsului cât şi în privinţa accesului la justiţie şi respectarea intereselor consumatorilor în 

raport cu agenţii economici. 

                                                 
2
 DRĂGULĂNESCU N. – Protejarea consumatorilor – obiectiv prioritar al oricărui guvern, în Economistul nr. 

142/1991 
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Toate aspectele prezentate mai sus impun cu acuitate o politică eficientă de protecţie a 

consumatorilor. 

 

 

 

 

1.1 Locul şi rolul consumatorului în economia de piaţă 
 

 

 

Ca purtător al cererii, consumatorul joacă un rol important în cadrul mecanismului de 

piaţă, constituind, în acelaşi timp, elementul de referinţă al tuturor activităţilor întreprinse de 

toţi agenţii economici, fie ei producători, comercianţi sau prestatori de servicii. 

Consumatorul, respectiv populaţia, este principalul destinatar al celei mai mari părţi 

din volumul de produse ce se realizează şi importă de societate, fiind tot el cel care închide un 

ciclu al procesului economic astfel încât orice dereglare în acest sector ar putea avea 

repercusiuni dintre cele mai nefavorabile asupra unei economii (figura 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Locul consumatorului în cadrul pieţei 
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1.1.1  Consumul şi consumatorul. Relaţiile consumatorilor cu producţia şi 

comerţul 
 

 

 

Consumul reprezintă un moment autonom, particular al reproducţiei şi al vieţii sociale 

în general. El desemnează “procesul obiectiv prin care, pe baza rezultatelor economice 

absolute, societatea în ansamblul său, unităţile economice, instituţiile sociale şi fiecare 

cetăţean în parte  

îşi satisface nevoile”
 3

. 

Consumul reflectă nevoile umane în corespondenţă cu realitatea materială, fiind o 

formă de concretizare precisă a nevoilor nelimitate, o reflectare a finalităţii activităţii 

economice. 

Consumul este elementul primordial al activităţii economice, acesta fiind cel care 

declanşează şi stimulează activitatea economică, îndeplinind şi o funcţie de reglare 

permanentă cantitativă şi calitativă a producţiei.  

Ca practică şi experienţă socială, naşterea consumului ţine seama de existenţa vieţii 

omului. Pentru a putea trăi, oamenii trebuie să consume, iar pentru a consuma trebuie să 

producă. Perpetuarea vieţii umane determină, în mod obiectiv, permanenţa consumului şi 

implicit a producţiei. 

Legat de finalitatea consumului, teoria economică a consumatorului uzează consistent 

de noţiuni precum: nevoie, dorinţă, aspiraţie, utilitate etc. 

Conceptualizarea  şi utilizarea noţiunilor de consum şi consumator, ca practică şi 

experienţă socială distinctă şi, respectiv, ca agent specific al vieţii economice, ţin de începutul 

economiei politice clasice (W. Petty, A. Smith, D. Ricardo), când s-a precizat locul şi rolul lor 

în procesul reproducţiei . 

Reprezentanţii economiei politice clasice au creat şi susţinut mitul consumatorului 

suveran, al individului care, neîngrădit de constrângeri exterioare, îşi alege, în baza unor 

calcule, acea structură de consum care să-i aducă maximum de bunăstare. În acelaşi timp, 

consumul şi consumatorul erau privite ca puncte terminus. Orice consum este o distrugere de 

valoare , o pierdere , stabilea la nivelul anului 1852, J. B. Say.   

Mai târziu, peste circa un secol, neoclasicii (L. Walras, S. Jewons, C. Menger) au pus 

bazele teoriei consumatorului raţional. Pentru Walras, consumatorul este un agent final care, 

cu venitul câştigat şi în limitele acestuia, caută să cumpere de pe piaţă un anumit număr de 

bunuri şi servicii în intenţia de a-şi satisface nevoile şi dorinţele.  

Introducând elemente ale sociologicului şi psihologicului, ale dinamicii veniturilor şi 

preţurilor, ale influenţei factorului timp, neoclasicismul modern, prin intervenţia unor 

economişti ca O. Morgestern, F. von Hayek, M. Friedman, P. Samuelson ş.a. a dat contur şi 

formă unei teorii a consumatorului ce are suficiente elemente logice , o coerenţă şi mai ales o 

forţă de atracţie inclusă din spiritul incitant  şi problemele puse care o fac să fie prezentă în 

aproape toate manualele de teorie economică din vest .  

Pentru “antieconomişti” (J. Attali, M. Guillaume) abordarea neoclasică a consumului 

şi consumatorului este pură teorie. Aceştia consideră „consumul şi consumatorii produse ale 

                                                 
3
 NECHITA V.C. (coordonator) – Economie politică, vol.II, Editura Porto Franco, Galaţi 1991, pag.60 
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culturii şi civilizaţiei, ale istoriei societăţii, motiv pentru care nevoile nu pot fi considerate, 

atemporal, independente de organizarea economică şi socială”. Teoria neoclasică este acuzată 

că se adresează doar nevoilor fiziologice, excluse fiind din analiză alte funcţii importante ale 

consumului care vizează statutul social. 

Noua teorie a consumului are punctul de plecare şi de altfel esenţa ei în premisa 

potrivit căreia consumul nu este un act final ci unul intermediar, iar consumatorul, şi în mod 

deosebit menajul (gospodăria), o instituţie economică cu rol activ, “producător”. 

Consumatorul nu mai este doar un beneficiar de satisfacţii aflat la capăt de drum, de data 

aceasta el însuşi îşi “produce” satisfacţiile. 

Termenii de consumator şi client (în limba engleză consumer şi customer) sunt foarte 

frecvent uzitaţi în literatura de specialitate. Deşi între ei nu există o diferenţă substanţială, 

fiecare vizează o anumită stare de fapt. 

Consumatorii sunt toţi indivizii, fără o selecţie de preferinţă,  particularizând consumul 

în sfera bunurilor achiziţionate pentru nevoile proprii. Ei pot fi pentru ofertanţi fie persoane 

cunoscute, fie anonime. 

Clienţii sunt persoane concrete, predominant în sfera serviciilor, având 

comportamentul consumatorului de rutină. Ei reprezintă un segment de consumatori cunoscut 

de ofertant, cu o anumită loialitate faţă de firmă sau faţă de o marcă de produs, tip de serviciu 

etc. Deşi clientul este şi consumator nu orice consumator poate fi, în toate situaţiile, 

considerat ca intrat în clientela ofertantului. Legătura dintre client şi ofertant este mai 

durabilă, pe când cea cu un consumator anonim este trecătoare. 

În cercetarea pieţei este mai larg răspândit termenul de consumator, ca un element 

caracteristic pentru procesul consumului. În orice fel de economie rolul consumatorului este 

de neînlocuit. Scopul lui este de a-şi satisface nevoile materiale şi spirituale. Pentru teoria 

protecţiei consumatorului este interesant consumul neproductiv (final) al indivizilor 

(populaţiei). Consumul acesta se face pentru a acoperi nevoile de ordin personal, care pot fi de 

bază, fiziologice, legate de siguranţa în faţa pericolelor, nevoi sociale sau nevoi de natură 

spirituală  . 

 

 

Definitii, Concepte  
 

 

 

Consumatorul, în accepţiunea marketingului, este orice subiect economic al cărei 

comportament este îndreptat spre satisfacerea necesităţilor sale. Demn de semnalat este faptul 

că actul de cumpărare este conştientizat în urma prelucrării nu numai a necesităţilor care l-au 

determinat, dar şi a informaţiilor pe baza cărora se face alegerea. Este vorba de consumator şi 

nu de cumpărător. 

 Diferenţa este esenţială, ea fiind dată de raportarea în timp la produsul cumpărat: 

numai odată ce produsul sau serviciul este consumat, se realizează comparaţia între nevoia ce 

a determinat cumpărarea şi rezultatul obţinut în satisfacerea acestei nevoi. 

În legislaţia românească, consumatorul este definit ca fiind “o persoană fizică ce 

dobândeşte, utilizează ori consumă, ca destinatar final, produse obţinute de agenţii economici 

sau care beneficiază de servicii prestate de aceştia”  . 
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Această definiţie este, în linii fundamentale, conformă cu accepţiunea admisă în 

literatura de specialitate. Astfel, consumatorul este definit ca persoană fizică, nu juridică, 

deoarece legiuitorul a considerat, în conformitate cu teoria economică numai utilizatorul final, 

individual. Această persoană dobândeşte bunuri în scop personal şi nu în interesul exercitării 

profesiunii sale. 

 De asemenea nu intră în accepţiunea  legii  româneşti  ca fiind consumator o persoană 

juridică. S-ar putea introduce în discuţie situaţia consumurilor unor instituţii, precum căminele 

de copii sau de bătrâni, unde consumul este colectiv, dar nu în interes profesional. Dar, 

distincţia fundamentală ce se aplică unei persoane juridice este prezumţia că aceasta are 

capacitatea economică şi juridică de a-şi urmări singură interesele . 

Consumatorul  trebuie  privit  printr-o  accepţiune  mai largă, acordându-i-se o 

dimensiune colectivă.  

Această dimensiune colectivă a făcut puternice asociaţiile de consumatori şi a 

determinat guvernele să ia în considerare revendicările acestora.   

Dimensiunea colectivă a noţiunii este recunoscută de legiuitorul român atunci când a 

acordat asociaţiilor de consumatori dreptul de a intenta acţiuni în justiţie cu scutire de plata 

taxelor de timbru. 

O lacună a definirii consumatorului în legea românească este aceea că nu se face 

referire la consumatorul de servicii prestate de administraţia publică. În aceste condiţii, un 

document greşit întocmit de un funcţionar public, deşi a fost impozitat prin timbre fiscale sau 

alte taxe, nu poate fi prezentat de cetăţeanul consumator în lumina drepturilor conferite de 

această lege . 

Pentru a evalua corect nevoile de producţie şi a le corela cu nevoile de consum în 

scopul satisfacerii cât mai depline a consumatorilor şi a producătorilor, este necesar a analiza 

structura consumatorilor, care scoate în relief tipurile de consumatori cunoscute. 

În primul rând, este vorba de consumatorul individual, care trebuie analizat complex, 

cu toate nevoile, preferinţele, obiceiurile şi trebuinţele sale. El trebuie privit nu numai ca o 

fiinţă biologică, ci şi prin prisma aspiraţiilor sale. 

 

Consumatorul individual este, în acelaşi timp, şi un consumator “colectiv”, prin 

dubla lui ipostază de membru al unei familii şi membru al societăţii. Fiind membru al unei 

familii sau a unei gospodării, putem afirma că avem de-a face cu un consumator colectiv cu 

nevoi şi trebuinţe specifice, cu un comportament bine definit. 

 Aici avem în vedere faptul că cele mai multe produse sau servicii sunt cumpărate sau 

consumate pe o bază individuală, de cele mai multe ori cumpărăturile sunt efectuate de un 

membru al familiei, ele fiind determinate de nevoile şi dorinţele întregii familii. 

Caracteristicile familiei constituie un factor important în analiza consumului şi 

consumatorilor, studiul consumatorului la acest nivel furnizează o serie de concluzii benefice 

pentru producţia şi comerţul cu bunuri şi servicii.  

 

Familia este considerată cel mai complex tip de consumator, având în vedere faptul că 

nu reprezintă o sumă de consumatori individuali ci un efect de sistem, cu proprietăţi mult 

amplificate faţă de cele asociate părţilor componente. 

Un alt tip de consumator colectiv îl constituie organizaţiile, instituţiile care achiziţionează 

bunuri şi servicii pentru propriile lor nevoi. 
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 Din această categorie fac parte şcolile, spitalele, bisericile, societăţi particulare şi 

publice, care pentru funcţionare consumă produse, echipamente, servicii etc. Ele pot fi 

considerate ca un segment de consumatori intermediari între producătorii primari şi 

consumatorii individuali finali. În ultimă instanţă, ceea ce produc şi oferă organizaţiilor de 

consum ajunge tot la consumatorii individuali, aceştia determinând de fapt natura şi structura 

consumului.  

Acest tip de consumator este tratat în literatura de specialitate destul de puţin, 

deoarece, pe de o parte ponderea sa în cadrul pieţei este relativ restrânsă, iar pe de altă parte, 

datorită modalităţilor specifice de satisfacere.  

Drept urmare, cererea unităţilor, a instituţiilor, îmbracă forme particulare ca şi 

mecanismele lor de formare şi manifestare, ceea ce le deosebeşte de cele ale familiilor şi ale 

consumatorilor individuali. 

Referitor la decizia de cumpărare, aceasta este luată în mod diferit pentru fiecare 

dintre cele trei mari tipuri de consumatori. În cazul consumatorului individual decizia este 

luată de fiecare individ în parte, în cea mai mare parte a cazurilor, sau poate după o consultare 

cu membrii grupului din care face parte. 

În cazul familiei, a gospodăriei, decizia de cumpărare se ia în consens cu membrii 

acesteia, în timp ce în organizaţii, instituţii aceasta se ia de persoane sau structuri 

organizatorice special desemnate. 

Iată de ce, luarea deciziei de cumpărare este un proces complex, iar cunoaşterea 

modului cum se formează efectiv aceste decizii, şi mai ales cine este cumpărătorul, reprezintă 

informaţii absolut necesare atât pentru producător, cât şi pentru comercianţi. 

Consumul s-a autonomizat şi constituit ca un act distinct al procesului de reproducţie, 

odată cu extinderea producţiei de mărfuri la scara întregii societăţi.  

Separarea lui de producţie şi de celelalte momente de care se leagă, repartiţie şi 

schimb, n-a însemnat şi nu poate fi niciodată o ruptură. El nu este şi nu trebuie privit şi 

analizat ca punct final, terminus, al unui lanţ care începe cu producţia şi, trecând prin 

repartiţie şi schimb se încheie cu consumul. 

Deci, consumul a fost  şi rămâne un proces de graniţă care face legătura nu numai între 

producător şi consumator, dar şi între activitatea economică şi cea socială în general. 

 

Economiştii au dezbătut de multă vreme rolul consumului în economia naţională şi mai ales 

raportul acesteia faţă de producţie.  

 

Problemele care  rezultă din analiza  expusă  sunt: 

 

1. Cine determină pe cine ? 

 

2. Este consumatorul suveranul care dă direcţia în care se orientează oferta de bunuri şi 

servicii, sau este producătorul cel care satisface nevoile fireşti şi crează altele noi ? 

 

3. Este oare consumul limitat la ceea ce se poate găsi pe piaţă sau el orientează piaţa, prin 

alegerile sale în diversitatea ofertei ? 
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Consumul este esenţial pentru reluarea procesului de producţie. El validează deciziile 

luate în cadrul acestui proces şi atunci când acestea au fost luate corect, consumul crează 

vidul care trebuie umplut prin realizarea unui nou produs. 

Cererea consumatorilor determină oferta producătorilor care, pentru a supravieţui pe 

piaţa liberă, trebuie să adapteze permanent performanţele şi preţurile produselor oferite la 

cerinţele consumatorilor. În acest fel, consumatorul are un rol important în stimularea 

concurenţei şi contribuie la îmbunătăţirea funcţionării pieţei prin alegerile pe care le face, 

alegeri raţionale bazate pe informaţiile de care dispune.  

Consumatorii stimulează pe acei producători care se află cel mai aproape de nevoile de 

consum, şi în primul rând de raportul preţ-calitate. Suveranitatea consumatorilor, exercitată în 

acest mod, constituie o caracteristică a economiei de piaţă. Pe măsură ce o ţară cunoaşte o 

dezvoltare economică mai accentuată, rolul consumatorului devine din ce în ce mai complex.  

 Prin urmare, un număr din ce în ce mai mare de organizaţii publice sau private sunt 

afectate de comportamentul consumatorului.  

Trebuie avut în vedere, de asemenea, legătura consumului cu comerţul. Comerţul în 

calitatea sa de intermediar între producător şi consumator, cuprinde două categorii de relaţii. 

Este vorba, în primul rând de relaţiile interne, dintre care putem menţiona legăturile succesive 

dintre activităţi, problemele de organizare şi conducere, de personal şi salarizare, iar în al 

doilea rând, de relaţiile externe pe care comerţul le are cu furnizorii, transportorii, organele 

financiare, de credit, ale administraţiei de stat, precum şi cu beneficiarii. 

Relaţiile comerţului cu consumatorii fac parte din rândul relaţiilor externe, care 

îmbracă forme diferite şi sporesc permanent ca importanţă datorită modificărilor ce intervin în 

mecanismul economic, urmare a  transformărilor din societate.  

 

 

Astfel, se are in vedere : 

 

 

 

1. 

 

sporirea dimensiunilor şi a ariei de 

preocupare a comerţului interior; 

 

 

2. 

dezvoltarea şi modernizarea reţelei 

comerciale, cu implicaţii în 

aproprierea comerţului de 

consumatori, în influenţarea 

comportamentului acestora; 

 

3. 

 

introducerea şi extinderea unor forme 

moderne de vânzare; 

 

 

4. 

 

regândirea sistemelor de informare a 

consumatorilor şi operaţionalizarea 

unor practici promoţionale moderne. 

 

 

 

 Toate aceste modificări şi transformări vor acţiona direct asupra consumatorilor, mai 

ales în ceea ce priveşte structura lor, din punct de vedere al modului de instruire şi educaţie, al 

veniturilor, nivelului de exigenţă al acestora faţă de mărfurile şi serviciile comerciale. 

 De asemenea, vor interveni modificări de ordin calitativ în comportamentul 

consumatorului ca urmare a creşterii venitului discreţional. Cu cât creşte acest venit, cu atât 

mai mult se va trece de la o activitate comercială uşoară la una complexă, aceasta deoarece 
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cheltuiala venitului disponibil conduce nu numai la nevoia de produs ci şi la puterea şi voinţa 

de cumpărare a deţinătorului acestui venit. 

Sistemul de relaţii ale comerţului cu consumatorii poate fi structurat în trei mari 

domenii. Primul dintre acestea ar fi cel al organizării unui cadru adecvat de dialog cu 

consumatorii. Acesta presupune cunoaşterea unor fenomene complexe , referitoare atât la 

relaţia dintre consumator şi societate, cât şi la o serie de aspecte specifice evoluţiei vânzării-

cumpărării. 

În acest domeniu este necesară definirea cât mai corectă a interlocutorului real al 

vânzătorului, care întotdeauna nu este consumatorul ca atare, ci poate fi reprezentat cel mai 

adesea de grupuri sau organizaţii. 

Ca forme structurale ale cadrului de dialogare cu consumatorii pot fi folosite 

următoarele: consultarea (prin unele organisme de consultare independente sau pe lângă 

anumite instituţii social-administrative); întâlniri periodice cu consumatorii; organizarea unor 

panele de consumatori, în profil macroeconomic sau pe zone de consum; realizarea unor 

conferinţe periodice, consultaţii sau demonstraţii în marile magazine; utilizarea mass-mediei 

pentru acţiunile de informare şi publicitate comercială. 

Un alt domeniu al relaţiilor dintre comerţ şi consumatori este acela al creării unei 

ambianţe favorabile realizării actului de vânzare-cumpărare. Astfel se va urmării o informare 

largă şi operativă a consumatorilor, educarea gusturilor acestora şi orientarea consumului. 

În fine, alt domeniu este asigurarea unor raporturi corespunzătoare între vânzători şi 

cumpărători, care constituie principala componentă a sistemului de relaţii studiat. 

Relaţia comerţ-consumatori, ce a făcut obiectul analizei de mai sus, scoate în relief 

rolul activ al comerţului care este evidenţiat de o cât mai bună cunoaştere a celor doi 

parteneri, producătorul şi consumatorul, precum şi de utilizarea unor mijloace care să 

faciliteze comunicaţia în ambele sensuri . 

 

 

1.1.2. Concurenţa şi consumatorii. Libertatea de alegere a consumatorului 

 

 

 

Măsurile menite să protejeze poziţia consumatorilor în cadrul economiei de piaţă sunt, 

nu numai justificabile din punct de vedere etic, dar mai ales necesare, atât pentru ca acest 

actor principal al scenei economice să-şi îndeplinească rolul, cât şi pentru buna desfăşurare a 

tranzacţiilor de pe această scenă.  

J.K. Galbraith afirma că “cel mai bun sistem economic este acela care oferă 

oamenilor cel mai mult din ceea ce-şi doresc. Consumatorul ar fi îndreptăţit să aprecieze 

buna sau reaua funcţionare a sistemului economic după cum, ignorarea sa nu poate duce 

decât la colapsul sistemului”  . 

Dacă este să facem referire la relaţia dintre consumatori şi concurenţă putem preciza  

că într-o economie bazată pe libera iniţiativă a întreprinzătorilor, se desfăşoară o concurenţă 

între agenţii economici pentru câştigarea  unor segmente de piaţă. În final, competiţia 

(concurenţa) urmăreşte să câştige încrederea consumatorilor. Ea poate fi perfectă şi 

imperfectă. 
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Ideea de bază a modelului concurenţei pure (perfecte) este aceea că, pe o piaţă ar exista 

numeroşi producători independenţi, aflaţi cu toţii în competiţie pentru a-şi desface produsele, 

nefiind nici unul într-atât de puternic, încât să-şi poată impune propriile sale condiţii. El este 

un model teoretic, Paul Samuelson afirmând că “ în modelul idealizat al unui mecanism de 

piaţă în care concurenţa este eficientă, consumatorii vor fi bine informaţi. Ei recunosc 

slaba calitate şi o evită, necumpărând niciodată bunuri care se dovedesc a fi inutile sau 

dăunătoare”  

Este evident că modelul concurenţei perfecte este unul ideal, o teorie pe care practica o 

infirmă permanent. Totuşi, construcţia teoretică rămâne valabilă în măsura în care ea 

constituie criteriul de apreciere a realităţilor economice şi oferă direcţii în sensul cărora 

trebuie să acţioneze autorităţile pentru corectarea neajunsurilor constatate. 

Realitatea este caracterizată de concurenţa imperfectă, caracterizată prin existenţa unei 

oferte restrânse la un număr mic de vânzători, ceea ce face ca posibilităţile de alegere pe care 

le are clientul să fie reduse. În cadrul acestui tip de concurenţă există numeroase metode ce 

împiedică libera desfăşurare a competiţiei prin instituirea unor practici monopoliste, care 

dictează condiţiile unui consumator lipsit de opţiune. Poziţia consumatorilor este una de 

inferioritate în faţa capacităţii agenţilor economici. 

J.D. Forbes a comparat modul cum elementele teoriei se regăsesc în realitatea 

constatată de consumator.  Astfel, dacă în teorie se constată că nici o firmă nu posedă o 

capacitate specială pe care o impune pieţei, în realitate, piaţa este dominată de câteva 

companii puternice. O piaţă normală este una de oligopol – câteva companii, iar una de 

excepţie este fie o piaţă cu concurenţă pură, fie o piaţă de monopol. 

O a doua constatare a economistului american se referă la faptul că, în teorie, 

produsele ar fi omogene, în timp ce în realitate, consumatorii au puţine alternative reale, 

diferenţiate în funcţie de criterii artificiale sau a preţului, informării, vânzătorului etc. 

Într-o piaţă cu concurenţă perfectă există o perfectă informare. În realitate, informaţiile despre 

caracteristicile bunurilor nu sunt disponibile în mod egal pentru toţi vânzătorii şi cumpărătorii, 

existând chiar un exces de mesaje informaţionale, unele chiar distorsionate care pun mari 

probleme consumatorilor. 

Piaţa cu concurenţă perfectă este una elastică, punctul de echilibru obţinându-se în 

mod instantaneu. În realitate, multe pieţe răspund încet la schimbările aduse de intrări sau 

ieşiri, ele fiind adesea în afara stării de echilibru. 

 

Coordonatele politicii de protecţie a consumatorului : 

 

1.Când există o concurenţă pură 

există pe piaţă mai multe firme 

de capacitate mică. Problemele 

ar putea fi puse de practicile 

comerciale frauduloase. În 

centrul politicii de protecţie a 

consumatorului ar trebui să stea 

comportamentul firmei, care ar 

putea fi monitorizat prin 

reglementări ale practicilor 

2.În cazul în care avem 

de-a face cu o piaţă de 

oligopol, controlul este cel 

al câtorva companii. 

Problemele care apar 

depind de hotărârile luate 

de acestea. O politică 

privind consumatorii ar 

trebui să se concentreze pe 

efortul de a reduce forţele 

3. Al treilea caz presupune 

situaţia de monopol, 

situaţie care urmăreşte 

obţinerea de profituri 

excesive prin preţuri 

ridicate şi o ofertă redusă. 

Politica de protecţie a 

consumatorilor ar trebui să 

aibă drept scop 

reglementarea profitului şi 
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comerciale ale liberei informări 

şi impunerea unei transparenţe 

totale asupra preţurilor. 

care conduc la 

concentrarea capitalului şi 

la un comportament 

anticoncurenţial. 

a preţurilor la nivele 

decente, concomitent cu un 

nivel satisfăcător al 

serviciilor. 

 

Datorită faptului că teoria nu coincide cu realitatea de pe piaţă, consumatorii sunt puşi 

în faţa unei situaţii problematice. Aceasta nu înseamnă că măsurile menite să protejeze 

consumatorii urmăresc să înlocuiască sistemul pieţei libere. Drepturile consumatorilor sunt 

menite să amelioreze funcţionarea mecanismelor de piaţă şi nu să le suprime. 

O problemă căreia consumatorii trebuie să-i facă faţă este cea a fluctuaţiilor 

economice. În acest sens, pentru consumator problema majoră este inflaţia. 

Atunci când creşte volumul de monedă, depăşind volumul de bunuri şi servicii de pe 

piaţă, nivelul general al preţurilor creşte şi odată cu acesta scade puterea de cumpărare. Deci, 

inflaţia are efecte negative, fiind un impozit ascuns. Ea reduce puterea de cumpărare, fără a da 

ceva în schimb consumatorilor. 

Dacă veniturile consumatorului nu cresc, atunci impozitul inflaţionist este egal cu rata 

inflaţiei. Inflaţia încurajează deteriorarea calităţii, în plus, faţă de creşterea preţurilor. 

Tot inflaţia este cea care dereglează planificarea financiară a consumatorilor.  

De asemenea, inflaţia măreşte costurile împrumuturilor, fiindcă rata dobânzilor creşte 

forţat. Tot ea diminuează valoarea poliţelor de asigurare, precum şi valoarea economiilor şi 

investiţiilor. 

O altă problemă care trebuie menţionată este cea a inflaţiei şi a şomajului la un loc. De 

multe secole inflaţia a fost rivala prosperităţii şi a lipsei şomajului.  

 

Costul economic al şomajului: 

1.dezintegrarea 

personalităţii 

2.lipsa respectului 

de sine 

3. sentimentul de 

inadecvare 

4. neajutorare 5. pierderea 

speranţei 

 

Toate aceste costuri nu pot fi măsurate, dar nici neglijate. De aceea, se pune întrebarea 

cine poartă răspunderea ? 

Printre cei numiţi adesea răspunzători pentru dificultăţile economice sunt marile 

companii, guvernul, politicile guvernelor altor state, grupurile de interese şi consumatorii 

înşişi. Unii afirmă că salariile ridicate şi declinul productivităţii muncii sunt cauza 

problemelor economice. 

Probabil că toţi aceştia la un loc poartă o parte din răspundere. Soluţia rezolvării 

acestora nu poate fi alta decât aceea a abordării intereselor la nivel naţional care va necesita 

aplanarea neînţelegerilor dintre grupurile de interese. 

O altă problemă care se pune pentru orice consumator într-o economie de piaţă este 

libertatea de a alege.  

Conceptul de libertate este relativ. Corespondentul libertăţii de a alege este libertatea 

de a respinge. Într-o societate liberă se presupune că, consumatorii ştiu ceea ce ei nu doresc, la 

fel de bine cum ei ştiu ceea ce ei doresc.  

Libertatea de a alege include, de asemenea, posibilitatea de a face o alegere proastă. 

Aceasta implică deschiderea de a accepta consecinţele unei alegeri proaste. 
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Condiţiile necesare pentru libertatea de a alege sunt: 

1. intrare liberă 2. informaţie suficientă 3. sistemul de preţuri 

 

 

 

In ce măsură există libertatea de alegere ? 

 

 

Restricții: 

 

1. naturale 2. economice 3. guvernamentale 4. sociale 

5. autoritatea de 

grup 

6. religioase 7. familiale 8. discriminatorii 

9. psihice 10 impuse de sine     

 

Toate aceste restricţii inhibă idealul libertăţii de a alege.  M. Didier este de părere că, deşi 

cererea solvabilă este cea care dă semnalul pentru producţie, libertatea de a alege a 

consumatorului este îngrădită de trei mari factori .  

 

 
 

 

În scopul promovării libertăţii de a alege trebuie să luăm în considerare libertatea 

politică şi cea economică. Nu toti producătorii şi consumatorii au aceleași libertățt 

 

Piaţa liberă este cea care garantează libertatea economică a consumatorului. Liberul 

acces pe piaţă al întreprinzătorilor şi concurenţa dintre aceştia nu sunt decât instrumente care 

permit consumatorilor să decidă în avantaj propriu şi să-i ţină sub control pe întreprinzători.  

 

 

Factori:  

1.Statul care socializează o bună parte a 

consumului colectiv; este vorba atât de 

serviciile publice, a căror prestare ţine de 

sistemul instituţiilor de stat (apărare, justiţie 

etc.) precum şi de acelea care ţin de decizia 

unei colectivităţi (învăţământ, sănătate, 

asistenţă socială, locuinţe) şi care nu pot fi 

prestate decât în beneficiul general al societăţii 

sau colectivităţii şi nu în particular; în acest 

domeniu consumatorul individual se limitează 

să plătească serviciul; el nu poate influenţa 

calitatea acestuia decât militând ca instituţiile 

de stat să fie supuse legilor concurenţei; 

2.Producătorul, de 

a cărui decizie 

depinde dacă 

produsul apare 

sau nu pe piaţă; la 

nevoie el poate 

recurge la 

publicitate, care 

înlătură orice 

rezervă a 

consumatorului; 

3.Ceilalţi 

consumatori, în 

funcţie de 

gusturile, 

preferinţele şi 

nevoile cărora, 

şi mai ales a 

modului de a şi 

le manifesta, 

depind şi 

opţiunile 

noastre. 

37



Orice limitare a concurenţei este o limitare a libertăţii economice a consumatorilor. 

 

Libertatea economică este o libertate socială. Activităţile economice presupun 

existenţa unor relaţii sociale. Mai mult, cel puţin în unele cazuri, astfel de activităţi generează 

anumite relaţii sociale. A vinde şi a cumpăra sunt activităţi sociale, cel puţin în aceeaşi măsură 

în care sunt activităţi economice. 

 

 Ele presupun existenţa unor instituţii sociale, precum promisiunea, respectul etc. 

Deci, limitarea sau anularea libertăţii economice a consumatorilor influenţează instituţiile şi 

libertăţile sociale. 

 

Libertatea economică este o libertate politică. Altfel spus, restrângerea libertăţii economice 

a consumatorului conduce la restrângerea libertăţilor lor politice. Dar, cum toţi suntem 

consumatori, restrângerea libertăţii economice are consecinţe politice asupra noastră a tuturor. 

" În general, acele ţări care sunt cele mai avansate din punct de vedere al libertăţii 

economice sunt si cele mai libere din punct de vedere politic. În mod similar, acele ţări care 

practică cel mai represiv sistem economic, tind să fie dominate de un sistem politic identic" 

. 

Libertatea politică şi cea economică trebuie să coexiste într-o economie mixtă. O 

economie controlată autoritar poate elimina sau reduce pierderile întâlnite într-o economie 

bazată pe libertate de alegere.  

 

Cei mai mulţi consumatori, oricum, dau o importanţă mai mare libertăţii de alegere 

decât propriei lor bunăstări. Problema este de a găsi o cale de bunăstare economică prin 

libertatea de alegere. În acest scop, problema este aceea a educării consumatorilor în sensul 

celei mai bune utilizări a libertăţii de alegere. 

 

 

1.2. Protecţia consumatorului – componentă de bază a protecţiei sociale 

 

 

 Nevoile consumatorului, comportamentul acestora sunt 

elemente de care agenţii economici trebuie să ţină 

seama în contextul economiei de piaţă. În cadrul 

acesteia, piaţa, ca loc de întâlnire a dorinţelor 

consumatorilor exprimate prin cerere, cu cele ale 

producătorilor exprimate prin ofertă, va purta amprenta 

modului de rezolvare a conflictului dintre producător şi 

consumator.  

Piaţa răspunde esenţial semnalelor pe termen scurt, indicaţiile ei fiind grav afectate 

dacă sunt aplicate la necesităţi pe termen lung. În absenţa oricărei restrângeri, acţiunea brutală 

a forţelor pieţei ar putea conduce la inegalităţi şi la neglijarea necesităţilor sociale. Drept 

urmare, este necesară existenţa unor reglementări prin care să se statueze premisele unui 

mediu concurenţial loial şi o protecţie a consumatorului. . Aceasta trebuie să fie considerată o 

componentă de sine stătătoare a politicii de protecţie socială. 
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1.2.1. Locul protecţiei consumatorului în sistemul protecţiei sociale 

 

 

Protecţia socială poate fi analizată atât într-un sens larg, ce cuprinde întreaga protecţie 

a societăţii şi a omului, inclusiv drepturile acestuia, cât şi în sens restrâns, ce are în vedere 

numai latura ei economică. 

În fundamentarea protecţiei sociale se au în vedere atât factorul social, cât şi factorul 

economico-social, ce se prezintă sub forma unor condiţii specifice ale locului de muncă, ale 

condiţiilor şi duratei muncii, cât şi a căilor şi mijloacelor de realizare de fapt a protecţiei 

sociale, ce au la bază programe cuprinzând obiective, termene, finalităţi şi concretizări pe 

categorii sociale  . 

Aplicarea politicii de protecţie socială coerentă şi eficientă impune o analiză şi o 

evaluare a stării economice şi sociale a populaţiei, stabilirea unei concepţii moderne globale şi 

sectoriale, adaptate la specificul naţional, elaborarea şi implementarea unor soluţii practice 

adevărate, eşalonate pe etape în funcţie de priorităţi. 

Obiectivele specifice ale sistemului de protecţie socială sunt legate în principal de 

protecţia anumitor categorii de populaţie (copii, tineret, femei, bătrâni), protecţia categoriilor 

defavorizate (handicapaţi) sau aflate într-o situaţie conjuncturală dificilă (şomeri, bolnavi), 

protecţia puterii de cumpărare a populaţiei în faţa inflaţiei, protecţia sănătăţii, protecţia 

consumatorului etc. 

Strategia de protecţie socială adoptată concomitent cu celelalte măsuri de reformă 

economică are în vedere, în principal, măsuri concrete şi eficiente de asistenţă socială a 

grupurilor sociale defavorizate. 

Protecţia familiei şi a femeii se concretizează printr-un sistem de alocaţii pentru copii, 

ajutoare sociale pentru familiile numeroase, sau prin prestaţii indirecte în bani, gratuităţi, 

scutiri sau reduceri de impozite. 

Protecţia copilului şi a tineretului vizează contracararea fenomenelor negative cu care 

se confruntă aceştia şi asigurarea unui sprijin economic. 

Protecţia pensionarilor, a handicapaţilor are în vedere alocarea de la bugetul de stat a unor 

sume destinate acestor categorii de persoane, cum ar fi pensiile pentru limită de vârstă sau 

cele pentru invaliditate. De asemenea, capătă un rol deosebit serviciile socio-sanitare, cât şi 

măsurile de integrare socială. 

Protecţia şomerilor şi a familiilor acestora presupune asigurarea unui venit garantat 

persoanelor care îşi pierd temporar locul de muncă. Avem în vedere aici, indemnizaţia de 

şomer, asistenţa de şomaj şi ajutorul social de şomaj. Pe de altă parte, capătă importanţă tot 

mai mare programele de reconversie a şomerilor, care trebuie să fie orientaţi şi pregătiţi în 

conformitate cu structura cererii de muncă. 

Protecţia sănătăţii şi a mediului vizează o serie de obiective de protejare a mediului de 

viaţă şi măsuri de luptă împotriva poluării. 

În fine, protecţia consumatorului, componentă de bază a sistemului protecţiei sociale, 

într-o societate democratică, este concretizată printr-un ansamblu de dispoziţii privind 

iniţiativa publică sau privată destinată de a asigura respectarea intereselor consumatorilor  . 
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Trebuie să remarcăm faptul că, dacă protecţia socială presupune un transfer de fonduri 

de la stat sau de la agenţi economici privaţi către consumator, ca urmare a majorării preţurilor 

de consum (ca de exemplu indexările sau compensaţiile la salarii şi pensii), protecţia 

consumatorului înseamnă protejarea acestuia împotriva riscului de a achiziţiona sau de a i se 

presta un serviciu care să-i pună în pericol viaţa, sănătatea ori interesele sale legitime. 

În calitatea sa de purtător al cererii de bunuri şi servicii, consumatorul joacă un rol 

important în mecanismul de piaţă. De aceea, el constituie elementul de referinţă al tuturor 

acţiunilor întreprinse de producători şi comercianţi. 

Pe măsură ce economia  este mai prosperă rolul consumatorului devine mai complex. 

El este confruntat în cadrul raporturilor de piaţă cu o serie de dezechilibre sub aspect 

economic, educaţional etc.  

Acestea implica anumite intervenţii guvernamentale şi nonguvernamentale care îşi 

găsesc expresia în conceptul de protecţie a consumatorilor. Noţiunea, ca atare, are o arie de 

întindere destul de mare, având în vedere că îmbracă o serie importantă de aspecte.  

 

 

 

Problemele cu care se confruntă consumatorul in calitatea sa de 

cumpărător : 

structura produselor 

destinate consumului; 

preţurile la care îşi pot 

procura produsele; 

calitatea produselor; 

sistemul de informare; sistemul de comercializare a 

produselor şi calitatea 

serviciilor comerciale. 

 

 

Protecţia consumatorilor îmbracă forma atât a unei mişcări generale pentru respectarea 

intereselor consumatorilor, cât şi a unor acţiuni speciale, cu programe bine determinate în 

timp şi spaţiu. 

 

 

1.2.2. Câmpul de acţiune şi obiectivele programelor de protecţie a 

consumatorilor 

 

 

 

Programele de protecţie a consumatorilor iniţiate de organele 

guvernamentale sau de organizaţiile neguvernamentale au la bază in 

România următoarele obiective: 

 

 

 

îmbunătăţirea consumului 

populaţiei; 

realizarea  unei calităţi 

corespunzătoare a bunurilor 

şi serviciilor oferite  

consumatorilor şi asigurarea 

unei securităţi adecvate a 

 

asigurarea unui sistem de 

preţuri în concordanţă cu 

nivelul veniturilor; 
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produselor; 

 

apărarea împotriva unor 

politici agresive de 

marketing, promovate de  

agenţii economici pe piaţă; 

 

 

organizarea unui sistem de 

informare util pentru 

consumatori 

participarea consumatorilor 

la procesul decizional. 

 

Îmbunătăţirea consumului populaţiei, privită ca obiectiv al programelor de protecţie, 

apare ca un aspect specific al societăţii româneşti care trebuie să elimine următoarele 

probleme indirecte: 

 

 

1. 

asigurarea echilibrului fondului de mărfuri cu fondul de cumpărare a 

populaţiei; 

 

2. orientarea agenţilor economici spre colaborarea şi realizarea unor 

programe de producţie privind bunurile de consum; 

 

3. 

importul unor bunuri de consum care să intervină în cadrul 

mecanismului de reglare a echilibrului dintre nevoi şi resurse; 

 

 

4. 

realizarea producţiei bunurilor de consum, în consens cu microcererea 

consumatorilor; în acest sens este nevoie să se stabilească nu în primul rând “ce solicită 

populaţia”, ci mai ales “ce nu ar refuza populaţia dacă i s-ar oferi”. 

 

 

 

Asigurarea calităţii bunurilor şi serviciilor poate apare drept obiectiv prin excelenţă în 

România, deoarece respectul producătorilor faţă de calitate continuă să fie scăzut, derogarea 

de la legea calităţii devenind mai puternică decât legea în cauză. În mai multe sectoare 

continuă să existe doar unu-doi producători, aceasta însemnând monopol sau oligopol, situaţie 

ce le permite să ignore legea calităţii şi mai ales obligaţiile faţă de consumator, care este 

nevoit să se mulţumească cu ceea ce primeşte. 

 Iată de ce preocuparea pentru calitate trebuie înscrisă în programele de protecţie a 

consumatorilor, preocupare care trebuie să implice toţi agenţii economici prezenţi în circuitul 

produselor. Statul va trebui să treacă la antrenarea agenţilor economici în însănătoşirea pieţei, 

să vegheze ca în cadrul acesteia să nu-şi mai facă loc practici anticoncurenţiale, să nu mai 

penetreze produse neconforme cu calitatea stipulată pe etichete şi în reclame. 

O asemenea optică trebuie susţinută printr-o legislaţie adecvată şi mai ales prin  

încurajarea asociatiei consumatorilor, care să devină instrumentul de punere la punct a 

ofertanţilor care nu respectă legea. 

Asigurarea unui sistem de preţuri în concordanţă cu cerinţele pieţei şi calitatea 

produselor, dar mai ales cu nivelul veniturilor constituie domeniul cel mai controversat şi 

foarte mult discutat. 
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 Liberalizarea preţurilor a pus consumatorul în faţa unui comerţ care îi devene tot mai 

ostil. Mai mult, nici în cadrul producţiei, nici în cel al comerţului, şi cu atât mai puţin în 

rândul populaţiei, în momentul spargerii plafoanelor de preţuri lucrurile nu sunt clare. 

 În cadrul programelor de protecţie socială trebuie avut în vedere că sistemul preţurilor 

reprezintă una dintre cele mai importante pârghii economico-financiare ale perioadei de 

trecere la economia de piaţă. 

Masuri de formare și evoluție a preţurilor : 

 

 

Masuri de formare și evoluție a preţurilor : 

 

 

 

1. 

formarea şi evoluţia preţurilor în 

condiţiile unei autonomii depline a 

agenţilor economici 

 

 

 

2. 

interzicerea rentabilizării unor produse 

prin preţ 

 

3. 

crearea unui sistem previzibil şi 

dinamic pentru compensarea 

liberalizării preţurilor asupra puterii de 

cumpărare a diferitelor categorii 

sociale 

 

 

 

4. 

măsuri referitoare la supravegherea de 

către stat a fluxului bunurilor de 

consum de la producător la 

consumator 

5. asigurarea unei legislaţii care să 

conducă la împiedicarea practicilor 

incorecte din comerţul interior 

 

6. interzicerea relaţiilor preferenţiale 

între furnizori şi beneficiari 

 

Formarea preţurilor exclusiv  prin jocul liber al cererii şi ofertei, poate declanşa un 

complex de procese negative ale căror efecte se întrepătrund, cu implicaţii asupra dezvoltării 

societăţii după cum urmează: 

 

 

1. 

creşteri generalizate ale preţurilor 

2. reducerea sau blocarea fluxurilor economice 

 

 

3. 

creşterea şomajului 

 

Iată de ce este necesar un sistem de liberalizare şi formare a preţurilor echilibrat 

combinat cu un sistem de protecţie socială care să aibă în vedere toate aspectele implicate în 

funcţionarea normală a mecanismului de piaţă. 

Organizarea unui sistem de informare util pentru consumatori şi participarea acestora 

la procesul decizional, constituie un alt domeniu în cadrul sistemului de protecţie a 

consumatorilor.  Consumatorul trebuie informat, iar agenţii economici trebuie determinaţi să 

facă acest lucru corect şi oportun. 
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Elementele de informare a  consumatorului  : 

 

produsele prezentate pe 

piaţă (natură, preţ etc.); 

piaţa (sistemul de relaţii 

existent, intermediari 

implicaţi, servicii 

asigurate etc.) ; 

 

circuitele de distribuţie 

(natura circuitelor 

economice care privesc 

fluxul fiecărei categorii de 

produse, reţeaua de 

distribuţie existentă, 

localizarea unităţilor etc.) 

nevoile consumatorilor. Legislatie care sa 

conditioneze   

comercializarea produselor 

cu etichete neconcludente 

Decodarea înscrisurilor de 

pe ambalaj 

menţiuni referitoare la 

calitate 

preţ data fabricaţiei 

valabilitate. Perisabilitate Compozitie chimică 

 

În majoritate ţărilor sunt formulate serioase rezerve în legătură cu informarea efectivă 

a consumatorilor prin publicitate şi etichetaj, deoarece scopul publicităţii îl constituie , în 

primul rând, asigurarea vânzării produsului, lucru aproape incompatibil cu informarea 

obiectivă a publicului.  

 

Chiar dacă există şi excepţii , putem afirma că informarea consumatorilor este de cele 

mai multe ori incompletă, imprecisă, neobiectivă sau chiar înşelătoare. De aceea este imperios 

necesară înscrierea în programele de protecţie a consumatorilor, drept obiectiv de bază, 

informarea corectă a acestora. 

Pachetele de acţiuni protecţioniste sunt concretizate printr-o serie de obiective care au scopul 

să asigure activităţi organismelor guvernamentale şi neguvernamentale. 

 

Factori de baza ai  programelor de protecţie: 

 

1. 

apărarea intereselor tuturor categoriilor de consumatori; 

2. cunoaşterea nevoilor reale ale consumatorilor; 

 

3. 

diminuarea dezechilibrelor dintre diferitele categorii de consumatori; 

4. asigurarea dreptului de a avea acces la produse care nu prezintă nici  

un fel de risc pentru securitatea şi sănătatea consumatorului. 

 

 

 

Preocupările susţinute privind realizarea unui cadru care să vină în sprijinul 

consumatorilor au determinat Uniunea Europeană sa conceapă  un program de protecţie a 

consumatorilor care să armonizeze diversele reglementări naţionale,  prin stabilirea la nivel  

mondial , unor  principii directoare  privind protecţia acestora, care să  asigure guvernelor 

tuturor ţărilor, o linie pentru elaborarea şi consolidarea unei politici şi legislaţii in vederea  

protecţiei  consumatorilor.  
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Aceste linii directoare sunt adresate puterii de stat și  administraţiei publice a fiecărei 

ţări.  

 

Cele mai importante linii directoare sunt : 

 

 

1. 

facilitarea producerii şi distribuirii de produse corespunzătoare nevoilor şi cerinţelor 

consumatorilor; 

 

2. încurajarea unor niveluri ridicate ale eticii celor angajaţi în producerea şi distribuirea 

bunurilor de consum şi serviciilor către consumator; 

 

 

3. 

ţinerea sub control a practicilor comerciale abuzive care afectează consumatorii; 

 

4. promovarea unei cooperări internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor; 

 

 

5. 

încurajarea dezvoltării condiţiilor de piaţă, care să asigure consumatorilor o gamă 

largă de produse, la preţuri avantajoase acestora; 

 

6. stabilirea unui sistem de priorităţi privind protecţia consumatorilor din fiecare ţară; 

 

 

7. 

protecţia consumatorilor faţă de pericolele ce le afectează sănătatea şi siguranţa lor; 

 

8. promovarea şi protecţia intereselor economice ale consumatorilor; 

 

 

9. 

asigurarea accesului consumatorilor la informaţiile corecte privind bunurile şi 

serviciile ce fac obiectul vânzării-cumpărării; 

 

10. crearea unui sistem de educare  a consumatorilor; 

 

 

11. 

asigurarea unor despăgubiri efective în cazul unor daune generate de produsele sau 

serviciile achiziţionate în cadrul pieţei; 

 

12. obligativitatea tuturor agenţilor ofertanţi de a se supune legilor şi reglementărilor 

privind protecţia consumatorilor din toate ţările cu care au relaţii de afaceri; 

 

 

13. 

crearea în fiecare ţară a unor organisme care să elaboreze şi să aplice politica de 

protecţie a consumatorilor; 

 

14. asigurarea libertăţii cumpărătorilor, precum şi a altor asociaţii reprezentative de a se 

organiza. 

 

 

 

In Romania programele de protecţie trebuiesc sa respecte atât obiectivele recomandate de 

ONU cat și alte aspecte generale dintre care amintim :  
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Aspecte generale   : 

 

obligarea statului de a 

asigura consumatorului o 

poziţie dominantă pe  

piaţă; 

 

impunerea ideii potrivit 

căreia protecţia 

consumatorului trebuie  

interpretată ca o problemă 

publică, lucru ce presupune 

respectarea de norme 

juridice; 

 

înlăturarea discriminărilor în 

domeniul servirii, prin 

excluderea  

diferenţelor dintre sectorul 

de stat, cooperatist şi 

particular; 

 

 

 

reconsiderarea conceptului 

de consumator; 

 

înlocuirea răspunderii 

subiective a ofertantului cu o 

răspundere  

obiectivă; 

 

impunerea obligativităţilor 

producătorilor de a emite 

documente  

asupra utilităţii bunului sau 

serviciului asigurat; 

 

determinarea administraţiei 

publice de a crea organe de 

stat specializate care să 

supravegheze modul de 

respectare a drepturilor 

consumatorilor 

  

 

 

 

1.3. Cunoaşterea comportamentului  consumatorului-condiţie de bază a 

asigurării protecţiei sale 

 

 

Orientarea activităţii 

producătorilor către 

nevoile de consum, 

către cerinţele pieţei, 

necesită, în primul rând, 

cunoaşterea temeinică a 

acestor cerinţe, 

urmărirea sistematică şi 

anticiparea lor pe baza 

studiului, prin utilizare 

unui instrumentar de 

investigare adecvat. 

 În acest context, 

pentru înţelegerea mecanismului complex de transformare a nevoii în cerere de mărfuri sau 

servicii, un loc aparte în teoria şi practica marketingului îl deţine studierea şi modelarea 

comportamentului de cumpărare şi consum al consumatorului. 
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1.3.1. Comportamentul consumatorului de la teoria economică la abordarea de 

marketing 

 

 

Primele abordări ale comportamentului consumatorului aparţin teoriei 

microeconomice ,care oferă un loc important în cadrul ei unui model complex al cererii. În 

această perioadă, comportamentul consumatorului apare ca fiind unul de alegere, economiştii 

fiind preocupaţi prioritar la acea dată de producţie, înaintea consumului. 

Principalele aspecte ale demersului teoriei economice a cererii recurge la o serie de 

concepte, cum ar fi: elasticitatea cererii în funcţie de preţ şi de venit, linia bugetului, harta 

curbelor de indiferenţă, rata marginală de substituţie, maximizarea utilităţii de către 

consumator, efectul de venit, efectul de substituţie etc.   

O abordare deosebită aparţine lui Keynes, care a impus atenţiei comportamentul psihologic al 

individului. Echilibrul economic îşi găseşte explicaţia la Keynes prin acţiunea combinată a 

trei legi psihologice fundamentale:  

 

 
 

  

În viziunea lui Keynes , de regulă şi în medie, oamenii înclină să-şi mărească 

consumul atunci când venitul lor creşte, dar nu cu atât cu cât creşte acesta. În ceea ce priveşte 

mărimea cheltuielilor pentru consum aceasta depinde de factori obiectivi, exogeni , în rândul 

cărora venitul are impact important în mărimea sa , dar şi de factori subiectivi, endogeni, care 

se referă la caracteristicile psihologice ale individului, obiceiurile, tradiţiile etc. 

 

Keynes identifică şi o serie de mobiluri de natură a-i reţine pe indivizi de 

la cheltuirea venitului lor, care concentrate şi exprimate ca trăsături de 

personalitate sunt: 

prudenţă prevedere calcul 

sete de propăşire independenţă spirit de afaceri 

mândrie avariţie  

Legile comportamentul psihologic al individului după Keynes 

A. legea psihologică a 

înclinaţiei oamenilor 

spre consum, conform 

căreia indivizii nu-şi 

consumă în totalitate 

veniturile, tinzând să 

economisească o parte 

din acestea; 

B. legea psihologică a 

înclinaţiei spre eficienţa 

marginală, care explică 

tendinţa indivizilor de a 

investi partea economisită 

din venit numai cu condiţia 

perspectivei de a obţine un 

profit sigur; 

C. legea psihologică a 

preferinţei pentru 

lichiditate care 

evidenţiază tendinţa 

păstrării veniturilor sub 

formă bănească. 
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Conform lui Keynes în măsura în care veniturile cresc, partea din venit consacrată 

consumului se diminuează, iar cea destinată economiilor creşte. Pe termen scurt înclinaţia 

marginală spre consum este constantă. 

Teoria liberală arată că, dacă consumatorul este naţional şi domină cererilor pe piaţă şi 

variaţia preţurilor ce rezultă din aceasta, consumatorii îşi fac cunoscute preferinţele 

întreprinzătorilor. Aceştia fiind în concurenţă între ei, fără a domina piaţa, sunt constrânşi 

pentru a supravieţui şi prospera să satisfacă preferinţele şi deci, să se supună cererii 

consumatorilor. La rândul lor întreprinzătorii transmit "ordinele" consumatorilor către 

celelalte pieţe. 

În realitate, acest mecanism  nu corespunde economiei moderne. În situaţia existenţei 

marilor întreprinderi consumatorul nu intervine decât prin intermediul mijloacelor statistice şi 

prin rezistenţa sa faţă de publicitate. Iniţiativa revine aproape în exclusivitate 

întreprinzătorului care va încerca să orienteze consumul şi să domine sectoarele de producţie 

în care este prezent . 

Problema fundamentală nu mai este contradicţia între maximizarea profitului şi 

raţionalizarea producţiei, ci între o productivitate virtual nelimitată şi necesitatea desfacerii 

acestei producţii. Este necesar de a controla nu numai aparatul de producţie dar şi cererea de 

consum. Efectul general este de a prelua de la cumpărător puterea de decizie şi a o transfera 

întreprinderii, acolo unde el poate fi manipulat.  

Este necesar adaptarea comportamentului individului faţă de piaţă, a atitudinilor 

sociale în general, la nevoile producătorului. Este ceea ce Galbraith numeşte "filiera 

inversată", în care întreprinderea producătoare este cea care controlează comportamentele de 

piaţă, dirijează şi modelează atitudinile sociale şi nevoile . 

În aceste condiţii a apărut, în replică , mişcarea consumeristă.  

Alţii, pun apariţia acestei mişcări pe seama faptului că, practica marketingului nu a 

corespuns totdeauna şi nu corespunde întru-totul ,nici chiar azi, cu baza conceptului de 

marketing, adică cu satisfacerea nevoilor consumatorilor. De aici, au rezultat o serie de 

abuzuri ale producătorilor şi distribuitorilor care s-au tradus printr-o nesatifacere a 

consumatorilor  . 

Teoriei microeconomice a comportamentului consumatorului i s-au adus numeroase 

critici, în sensul că oferă explicaţii insuficiente. 

De curând, s-a sugerat o reformulare  a teoriei comportamentului consumatorului care 

se bazează pe ideea că unitatea consumatoare , de exemplu gospodăria, încearcă să 

maximizeze utilitatea pe care o obţine direct din serviciile bunurilor achiziţionate de pe piaţă.  

Astfel, G.S. Becker, laureat al premiului Nobel pentru economie sugerează că 

abordarea funcţiei de producţie gospodărească a teoriei consumului este un instrument 

puternic de analiză.  Ea încorporează sistematic şi simetric numeroase constrângeri asupra 

comportamentului gospodăriei, se bazează pe schimbările venitului şi preţurilor ca explicaţii 

ale comportamentului studiat şi reduce corespunzător încrederea în diferenţele de gusturi şi 

preferinţe.  

Reducând rolul gusturilor, care nu au putut fi efectiv analizate teoretic, noua abordare 

extinde aplicabilitatea teoriei economice a alegerii în sectorul din afara pieţei, făcându-se 

astfel mai utilă pentru analizarea comportamentului gospodăriei din toate punctele de vedere. 

Cu toate perfecţionările pe care le-au cunoscut, abordările teoriei microeconomice se 

dovedesc insuficiente pentru explicarea comportamentului de consum. Dezvoltarea ştiinţei 
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marketingului, unele achiziţii ale psihologiei, sociologiei, antropologiei, se dovedesc a fi 

extrem de importante pentru înţelegerea acestui comportament. 

O recentă abordare este cea  a comportamentului consumatorului în postmodernismul 

instalat în aproape toată lumea occidentală. Termenul de postmodernism este încărcat de 

multă complexitate, alcătuind o amalgamare de valori din trecut şi prezent, dematerializare  

economică, dublată paradoxal de tehnologia tot mai performantă, slaba fiabilitate la criză  a 

modelelor economice tradiţionale, declinul, conceptul de naţiune în favoarea celui de entitate 

multinaţională. De aici, necesitatea unei investigaţii interdisciplinare de amploare a 

comportamentului de consum postmodern.  

Cunoaşterea comportamentului consumatorului are o serie de limite obiective şi 

subiective  . 

 

Natura limitelor cunoasterii comportamentului consumatorului : 

Nr. Natura Problematică 

1. conceptuală fenomenele şi procesele nu pot fi cunoscute în detaliu 

2. operaţională instrumentele şi metodele nu acoperă în întregime toate 

caracteristicile 

3. previziunii însăşi presupune anticiparea viitorului pe baze probabilistice. 

 

 

 

1.3.2 Noţiunea şi dimensiunile comportamentului consumatorului 

 

 

Consumatorul constituie o entitate extrem de complexă, diversă şi dinamică  care 

derivă din multitudinea factorilor implicaţi, ca şi din posibilităţile lor, practic nelimitate, de 

agregare. 

Comportamentul consumatorului este o componentă a comportamentului economic al 

acestuia, care la rândul său, reprezintă o formă de manifestare a comportamentului uman, în 

general. 

Comportamentul este ’’o manieră specifică prin care organismul uman…este 

determinat să răspundă , printr-un ansamblu de reacţii, la solicitările mediului intern şi 

extern, căutând să se adapteze la necesităţile nou intervenite’’.  

 

 

 

Structura comportamentului după psiholog american H. Leavit 

A. 
 stimul (cauză) 

B. 
 nevoia (dorinţă ) 

C. 
 obiectiv (scop). 
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Comportamentul, susţinea Leavit, este efortul de a elimina tensiunea dată de nevoie 

prin urmărirea obiectivelor, a căror realizare neutralizează cauzele tensiunii create.   

În concepţia strategică şi tactică de marketing cunoaşterea comportamentului 

consumatorului se dovedeşte a fi de importanţă deosebită. 

De altfel, conceptul modern de marketing porneşte de la premisa că orice activitate 

economică trebuie îndreptată în direcţia satisfacerii cerinţelor – efective şi potenţiale – 

consumatorilor cu maximum de eficienţă. 

În acest sens, orientarea spre nevoile de consum necesită, în primul rând, cunoaşterea 

acestor cerinţe, urmărirea sistematică şi chiar anticiparea lor pe baze ştiinţifice prin 

proiectarea şi aplicarea unui instrument adecvat. 

Conceptul de marketing societal priveşte consumatorul într-o dublă perspectivă: 

individuală, pe de o parte, cât şi a ansamblurilor umane pe de altă parte. 

În această viziune," organizaţia ar trebui să identifice nevoile, dorinţele şi interesele 

consumatorilor vizaţi. De asemenea, ar trebui apoi, să furnizeze satisfacţia dorită într-un  

mod mai eficient decât concurenţa, astfel încât să menţină sau să sporească bunăstarea 

consumatorilor şi a societăţii".   

Însuşirea unei asemenea perspective de către producător sau distribuitor necesită din 

partea acestora eforturi permanente de a înţelege consumatorul şi comportamentul de consum 

a acestuia. 

Concepţia de marketing societal este cea mai nouă dintre concepţiile managementului 

activităţii de marketing. Comportamentul consumatorului a fost abordat de specialişti în mai 

multe moduri, nici una dintre definiţii nebucurându-se de o accepţiune universală. 

 

Moduri de abordare a comportamentului consumatorului : 

O abordare în sens restrâns o găsim în 

dicţionarul de psihologie, unde 

comportamentul consumatorului este definit 

ca fiind totalitatea actelor, atitudinilor şi 

deciziilor acestuia privind utilizarea 

veniturilor sale pentru cumpărarea de 

mărfuri, servicii şi pentru economii . 

În sens larg, comportamentul 

consumatorului cuprinde întreaga conduită a 

utilizatorului final de bunuri materiale şi 

imateriale, incluzând, spre exemplu şi 

comportamentul alegătorilor sau al 

pacienţilor unui medic . 

 

 

 

Comportamentul consumatorului a fost descris ca fiind : ’’o interacţiune dinamică 

referitoare la impresie şi percepţie, conduită şi întâmplări naturale comune, prin care 

fiinţele umane îşi dirijează schimbările survenite în propriile vieţi ’’  (American Marketing 

Association).  

Precizări : 

 

comportamentul 

consumatorului este dinamic 

– în continuă schimbare şi 

evoluţie 

comportamentul 

consumatorului determină 

interacţiuni 

comportamentul 

consumatorului determină 

schimburi între fiinţele 

umane 
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Ccomportamentul este rezultanta unei interacţiuni complexe a mai multor factori cu 

preponderenţă variabila de la un subiect la altul.  

 

Descifrarea dimensiunilor comportamentului consumatorului, în lumina acestei 

definiţii, reprezintă un proces deosebit de complex şi anevoios. 

În acest sens, investigaţiile de marketing nu se pot limita doar la ce se vinde şi se 

cumpără fiind necesar să se aibă în vedere şi cercetarea altor aspecte privitoare la 

comportamentul consumatorului prin găsirea unor răspunsurilor  la întrebările următoare:  

 

de ce consumatorul alege un 

anumit produs sau serviciu 

şi nu altul ? 

care sunt obiectivele acestuia 

în procesul alegerii ? 
care sunt mobilurile sale ? 

cum este organizat actul de 

vânzare – cumpărare ? 

care este anatomia procesului 

decizional de cumpărare a 

produselor şi serviciilor ? 

 

 

Găsirea unui răspuns la toate aceste întrebări nu este uşor de dat, deoarece mobilurile 

consumatorilor sunt extrem de variate, reprezentând rezultatul acţiunii unui număr mare de 

factori eterogeni. 

Având în vedere faptul că este un concept multidimensional este greu a găsi un 

numitor comun pentru marea varietate de abordări ale comportamentului consumatorului. 

Abordarea secvenţială a comportamentului consumatorului ca un sistem, în centrul căruia se 

află fiinţa umană, a întrunit adeziunea celor mai mulţi specialişti. 

Ph. Kotler a transpus problematica legată de comportamentul consumatorului în limbaj 

cibernetic
4
. Potrivit acestei abordări, comportamentul consumatorului apare ca o “ieşire”, 

respectiv ca rezultat al unor “intrări”, recepţionate, evaluate şi “prelucrate” de fiinţa umană. 

Complicatele procese psihologice, situate între “intrări” şi “ieşiri”, nu pot fi observate, cel 

puţin la nivelul actual al cunoaşterii umane, acestea desfăşurându-se în aşa zisa “cutie 

neagră”. 

 

   2.         

   ajung în      

  

 

 

                            4.  prin intermediul 

 

 

6. şi determină 

        

 

 

                                                 
4
 KOTLER PH. – Behavioural Models for Analyzing Buyers, instigatorul Dimensions of Consumer Behaviour, 

James U. Mc Neal, Meredith Corporation, New York, 1969 

1.“Intrările” (situaţia 

economică, preţul, calitatea, 

utilitatea, posibilitatea de 

alegere, cultura etc.) 

3. 

“calculator” (psihicul uman) 

5. 

unor “canale” (reclamă, cunoştinţe etc.) 

7. anumite “ieşiri” (alegerea produsului, 

a unităţii comerciale, frecvenţa 

cumpărării, necumpărare etc.). 
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Având în vedere că intrările, canalele şi ieşirile pot fi controlate, problema 

fundamentală care se cere rezolvată este aceea a determinării apriorice cât mai precise a 

ieşirilor. Pentru aceasta ar fi necesar să se ştie cât mai exact ce se întâmplă în “cutia neagră”. 

Din varietatea de definiţii date de specialişti comportamentului consumatorului reies 

câteva procese elementare, care sunt îmbinate pentru a defini conceptul de comportament al 

consumatorului
5
.  

 

Percepţia 

este un proces deosebit de complex care constă în activitatea mintală de 

constatare, înţelegere, judecare a stimulenţilor, realizabilă cu ajutorul 

sistemului de receptori senzoriali. Totodată, percepţia se explică atât prin 

elemente de natură fiziologică, cât şi prin aspecte psihologice. Cea mai 

importantă trăsătură a percepţiei este faptul că aceasta este selectivă, 

datorită particularităţilor consumatorilor, fiind complementară nevoilor. 

 

Procesul de 

informare / 

învăţare 

reprezintă un ansamblu de elemente prin intermediul cărora indivizii 

cunosc produsele. În acest context se acordă o mare importanţă surselor 

de informaţii care pot fi personale (prieteni, cunoştinţe etc) sau 

impersonale (caracteristici ale produselor). 

 

Atitudinea 

a avut la început un caracter unidimensional, reprezentând o stare 

afectivă, relativ stabilă faţă de un anumit “obiect”. Cu timpul, atitudinii i-

au fost asociate trei dimensiuni, o dimensiune afectivă, una cognitivă şi 

cealaltă conativă, astfel că aceasta se prezintă ca un sindrom de reacţii 

constante faţă de obiectele sociale
6
. 

 

Motivaţia 

este considerată o stare interioară care mobilizează un organism în 

vederea îndeplinirii unui anumit scop. Motivele au un pronunţat caracter 

multidimensional, fiind construite între biologic şi social, între necesitate 

subiectivă şi valoare ca sistem de referinţă, între raporturile cu obiectele şi 

legăturile cu oamenii şi, de aceea, nu pot fi reduse la nici unul din factorii 

care le determină şi influenţează. Identificarea motivelor înseamnă a 

răspunde la întrebarea “de ce ?”, lucru dificil, fiind preferabilă şi necesară 

cunoaşterea prealabilă a spaţiului în care au apărut acestea. 

 

Comportamentul 

efectiv 

(manifestat) 

se deosebeşte în mod radical de cele patru procese elementare ale 

comportamentului consumatorului prezentate mai sus. El nu este un 

proces autonom, ci rezultanta specifică unui sistem constituit din 

interdependenţa mai mult sau mai puţin accentuată a celorlalte procese 

elementare menţionate. 

                                                 
5
 MARTIN Cl. – Le comportament du consommateur, in Revue Français du Marketing, Cahier No 67, 1976 

6
 KOLLAT D. T., BLACKWELL R.D. , ENGEL J.F.-  Research In Consumer Behaviour, Ed. H.R.W,.1970 
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Prezentarea proceselor elementare care caracterizează comportamentul 

consumatorului ne permite să-l definim într-o abordare specifică. Astfel, comportamentul 

consumatorului este un concept prin excelenţă multidimensional, ce poate fi definit ca 

rezultantă specifică a unui sistem de relaţii dinamice dintre procesele de percepţie, informaţie, 

atitudine, motivaţie şi manifestare efectivă ce caracterizează integrarea individului în spaţiul 

descris de ansamblul bunurilor de consum şi  serviciilor existente în societate la un moment 

dat
7
. 

În această accepţiune, comportamentul consumatorului include şi conceptele de: 

comportament de cumpărare sau comportamentul cumpărătorului şi comportament de 

consum. Între comportamentul consumatorului şi aceste concepte există raporturi de la întreg 

la parte. 

Dimensiunile manifestării  unui anumit comportament 

Motivele de 

cumpărare 

sau 

necumpărare 

reprezintă ansamblul imboldurilor constituite într-un sistem de impulsuri şi 

stări tensionale de natură să justifice achiziţionarea sau respingerea unui 

anumit produs sau serviciu. Mobilurile ce stau la baza motivaţiei pot fi 

raţionale sau emotive, primare sau secundare. Pot fi însă şi motive speciale, 

cum ar fi: sentimentul afirmării de sine, sentimentul mulţumirii de sine, 

sentimentul de preţuire şi afecţiune, manifestarea spiritului creator, care 

ajută mai bine la înţelegerea comportamentului consumatorului. 

În acest domeniu studierea comportamentului consumatorului va avea ca 

obiectiv stabilirea ierarhiei după care devin operante fiecare dintre motive în 

decizia de cumpărare. Este necesar apoi, evaluarea intensităţii fiecărui motiv 

în parte folosind în acest scop o serie de scale metrice sau nemetrice (scala 

lui Likert, scala lui Thuerstone, diferenţiala semantică, etc.). 

Instrumentarul folosit în cercetarea motivelor de cumpărare sau 

necumpărare cuprinde în principal folosirea sondajelor statistice pe bază de 

chestionar scris. Ele se particularizează prin utilizarea unor întrebări închise 

şi a altora deschise. 

 

Preferinţele 

cumpărătorilor 

reprezintă o motivaţie pozitivă, exprimată prin compatibilitatea afectivă faţă 

de un produs, serviciu sau formă de comercializare. Este vorba de o calitate 

a obiectelor prin care se satisfac trebuinţele şi nu de o funcţie interioară a 

organismului uman. Studierea preferinţelor are o arie mai restrânsă, dar mai 

profundă decât cea a motivelor, uzitând în acest sens metoda observării. 

 

Intenţiile de 

cumpărare 

reprezintă estimări probabilistice ale comportamentului viitor. Intenţia este 

o dezvoltare a motivaţiei, conturându-se sub forma unei tendinţe. 

Pentru cercetarea intenţiei se recomandă cercetarea de tip longitudinal, 

realizată pe baza unui panel de cumpărători, ce permite stabilirea unei 

                                                 
7
 CĂTOIU I., TEODORESCU N. - Comportamentul consumatorului, teorie şi practică, Editura Economică, 

Bucureşti, 1997, pag. 26 
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corelaţii între intensitatea intenţiei şi nivelul de solvabilitate a purtătorilor 

cererii
8
. 

 

Deprinderile 

de cumpărare 

constituie forme de manifestare a comportamentului consumatorului de 

achiziţionare a mărfurilor şi serviciilor care au dobândit caracter de 

repetabilitate. Ele sunt rodul unei experienţe trecute a consumatorului, 

dobândită pe parcursul unui proces de învăţare 

Obiceiurile de 

consum 

reprezintă modalităţi ce au dobândit constanţă în privinţa unor mărfuri sau 

servicii fiind strâns legate de deprinderile de cumpărare. Ele au faţă de 

deprinderi o stabilitate mai mare în timp, fapt ce impune un efort 

educaţional şi promoţional mai intens. 

Atitudinile 

reprezintă rezultatele unor procese afective de cunoaştere, ce crează 

dispoziţia de a acţiona pe baza unor convingeri. Ele reprezintă un factor 

important de influenţare a comportamentului consumatorului. 

Imaginea 

este rezultatul modului în care sunt percepute mărfurile, serviciile sau 

firmele de către consumatorii potenţiali. Ea este o sinteză a dimensiunilor 

comportamentului consumatorului, presupunând studierea ei pornind de la 

conţinutul său. În acest sens, interesează determinarea modului de formare a 

imaginii în rândul clientelei şi a evoluţiei acesteia, intensitatea imaginii cât 

şi specificitatea ei. 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Evaluarea influenţelor comportamentului în 

procesul decizional de cumpărare 

 

 

Deoarece studierea comportamentului consumatorului implică încercări de înţelegere a 

comportamentului uman în situaţii de cumpărare sau necumpărare nu este surprinzător faptul 

că cercetătorii din acest domeniu se folosesc în mod frecvent de elemente împrumutate din 

domeniile psihologiei şi sociologiei. 

Kurt Lewin face o clasificare foarte reală a influenţelor ce activează asupra 

comportamentului consumatorului
9
. În acest scop el foloseşte următoarea formulă:  

 

B = f (P, E)   

                                                 
8
 NEAGU V. , ŞTEFĂNESCU V., TEODORESCU  N. Lucrare citată, pag. 274 

9
 LEWIN K. – A Dynamic Theory of Personality, Mc.Graw-Hill, New York, 1935 
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unde B (comportamentul) este o funcţie a interacţiunilor dintre influenţele personale (P) şi 

presiunile exercitate (E). 

 

Această formulă se poate adapta la specificul comportamentului consumatorului şi 

devine: 

 

B = f (I, P) 

  

 

unde B este o funcţie a interacţiunilor dintre factorii interpersonali (I) ca de exemplu grupurile 

de referinţă şi cultura, şi în al doilea rând factorii personali (P) ca de exemplu atitudinile, 

nivelul pregătirii şi percepţiei.  

 

Pentru înţelegerea comportamentului consumatorului este nevoie ca cele două tipuri 

de factori – psihologici şi externi – să fie perfect înţeleşi. Relaţia interacţiunii dintre cele două 

tipuri şi comportamentul consumatorului este reprezentată în figura 1.4. 

 

Comportamentul consumatorului poate fi privit ca un proces decizional. Actul de 

cumpărare reprezintă numai un moment al procesului, pentru înţelegerea comportamentului 

consumatorului fiind necesare analizarea şi înţelegerea evenimentelor ce preced şi urmează 

actul de cumpărare. 

 

Consumatorii folosesc procesul decizional în rezolvarea unor probleme şi pentru a 

beneficia de ocazii favorabile. Asemenea decizii le permite să remedieze diferenţele ce există 

între starea lor actuală şi cea dorită.  

 

Feedbak-ul de la fiecare decizie serveşte drept o experienţă în plus pe care el se poate 

bizui în deciziile ulterioare. 

 

Progresul tehnic şi creşterea nivelului de trai au transformat consumatorii din 

abstracţii economice în oameni adevăraţi, al căror comportament este rezultatul interacţiunii 

factorilor interni şi a factorilor care exprimă adaptarea individului la societate.
10

 

 

 

                                                 
10

 CURTA L. – Comportamentul consumatorului, I.E.C.I.T., Bucureşti, 1979, pag. 142 
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Figura 1.4. Model integrat al procesului deciziei consumatorului 

 

  

   

Ph. Kotler clasifică factorii ce influenţează comportamentul 

consumatorului în
11

: 

 

1. factori culturali 

(cultură, 

subculturi); 

 

2. factori sociali 

(grupuri de referinţă, 

familie, rol şi statut); 

 

3. factori personali 

(vârsta şi etapa din 

ciclul de viaţă, 

ocupaţia,  

circumstanţe 

economice, stil de 

viaţă, convingeri, 

atitudini; 

4. factori psihologici 

(percepţii, 

obişnuinţă, 

preferinţă, 

convingeri); 

                                                 
11

 KOTLER PH. - Managementul  marketingului, Editura Teora, Bucureşti,1997, pag. 236 

 

Apariţia nevoii nesatisfăcute 

 

Căutarea de informaţii şi 

identificarea alternativelor 

 

Evaluarea mentală a 

alternativelor 

 

Intenţia de cumpărare sau 

necumpărare 

 

Cumpărare 

 

Evaluare post cumpărare 

 

Factori interpersonali: 

  - influenţe culturale 

  - influenţe sociale 

  - influenţe familiale 

 

Factori personali: 

- nevoi şi motive 

- percepţii 

- atitudini 

- învăţare 

- concept de sine 
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M. J. Baker împarte factorii ce influenţează comportamentul 

consumatorului în
12

:  

 

1.influenţe 

psihologice 

percepţia, învăţarea, motivaţia, personalitatea, 

atitudinea 

2. influenţe sociale cultura, clasele sociale, grupurile de referinţă, stilul 

de viaţă 

 

În continuare vom analiza factorii explicativi ai comportamentului consumatorului pe 

două mari categorii: factori de natură obiectivă şi factori de natură subiectivă. 

O importanţă deosebită pentru înţelegerea comportamentului consumatorului o au 

variabilele de natură sociologică care definesc comportamente ale modului social al 

individului, cunoscute şi sub denumirea de variabile exogene. 

 

 

Variabilele  exogene : 

 

 

 

 

 

Cultura 

reprezintă ansamblul de norme, valori materiale şi morale, 

convingeri, atitudini şi obiceiuri create în timp de omenire, 

posedate în comun de membrii societăţii şi care determină în mare 

parte comportamentul acestora, inclusiv comportamentul de 

cumpărare şi consum. Diferenţele culturale rezultă din variatele 

obiceiuri populare, limbă, educaţie, norme sociale – toate 

reprezentând valori culturale de natură tangibilă, ca de exemplu 

alimente, îmbrăcăminte, locuinţe, lucrări de artă, etc. Acestea se 

transmit de la o generaţie la alta şi cunosc o dinamică continuă, o 

permanentă adaptare la noile realităţi.Fiecare cultură conţine mai 

multe culturi secundare sau, altfel spus, grupuri de oameni care 

împărtăşesc  sisteme de valori bazate pe experienţe  şi situaţii 

comune de viaţă. Culturile secundare include naţionalităţi, religii, 

grupuri etnice şi regiuni geografice.
13

 

 

 

 

 

 

Influenţele sociale 

reprezintă importante variabile de natură exogenă. Prima experienţă 

de grup a copiilor este apartenenţa lor la o familie. De la acest grup 

ei caută să obţină satisfacerea totală a nevoilor psihologice şi 

sociale. Când mai cresc puţin, se integrează altor grupuri (vecini, 

                                                 
12

 BAKER M.J. - Marketing, S.C. Ştiinţă şi tehnică S.A., Bucureşti,1997, pag.124 
13

 KOTLER PH., ARMSTRONG G., SAUNDERS J., WONG V- Lucrare citată, pag.344 
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colegi de şcoală) de la care câştigă atât un anumit statut cât şi un rol 

în cadrul grupului. “Statutul” reprezintă poziţia efectivă a unui 

membru individual în cadrul grupului, iar “rolul” defineşte ceea ce 

aşteaptă ceilalţi membrii ai grupului de la indivizii cu o anumită 

poziţie. Deşi cele mai multe persoane se consideră drept persoane 

individuale, grupurile sunt cele ce influenţează în mod frecvent şi 

într-o mare măsură deciziile de cumpărare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupurile de referinţă 

sunt grupuri pe care individul le consideră ca punct de reper, ca 

standard pentru autoevaluare în procesul de formare a opiniilor, 

atitudinilor, normelor şi a comportamentului manifestat. 

Consumatorii încearcă mai întotdeauna să-şi menţină obiceiul de 

cumpărare pe aceeaşi linie cu ceea ce consideră ei a fi semnificativ 

pentru respectivul grup de referinţă. Influenţa grupurilor de 

referinţă asupra alegerii produsului şi mărcii este reprezentată în 

figura 1.5. 

Statutul individului în cadrul grupului de referinţă duce la obţinerea 

a trei categorii de grupuri: grupul de apartenenţă (cel căruia 

persoana respectivă îi aparţine), grupul aspiraţional (în care ar dori 

să se integreze) şi grupul disociativ (cu care nu doreşte să fie 

identificat de alte persoane). Cu toate că grupul de referinţă poate fi 

şi grup de apartenenţă, nu este absolut obligatoriu ca individul să 

facă parte din grupul căruia i se raportează. 

 

 

 

 

Clasa socială 

reprezintă o variabilă care a suscitat o serie întreagă de eforturi 

pentru a o face operaţională în cercetările de marketing. O bună 

reputaţie au dobândit-o acele încercări care se bazează pe luarea în 

consideraţie, simultan, a mai multor caracteristici ale 

consumatorilor: ocupaţia, sursa veniturilor, nivelul de educaţie, 

condiţiile familiale şi de locuit. Venitul nu este un factor principal. 

 

 

 

 

Influenţele familiale 

Se apreciază că familia reprezintă variabila exogenă care exercită 

cea mai puternică influenţă asupra comportamentului 

consumatorului.Din cauza interacţiunii continue şi foarte apropiate 

existente între membrii familiei, familia influenţează deciziile 

fiecărui membru al său, influenţele fiind resimţite pe o perioadă 

lungă de timp, practic pe întreg ciclul de viaţă al individului. 

În cadrul unei familii, rolurile jucate de membrii acesteia în 

procesul decizional pot fi foarte diferite de la o etapă la alta şi de la 

un produs la altul. Legat de acestea se cer răspunsuri la mai multe 

întrebări: cine iniţiază procesul decizional de cumpărare ?, cine 
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domină procesul de evaluare ?, cine ia decizia finală de cumpărare 

?, cine efectuează cumpărarea ?, etc. 

În figura 1.6. este prezentat rolul jucat de membrii familiei în 

cumpărarea anumitor produse. 

Nevoi şi motivaţii Punctul de plecare în decizia de cumpărare îl prezintă recunoaşterea 

nevoii. Aceasta reprezintă pur şi simplu lipsa a ceva  

folositor. Există un dezechilibru între starea actuală şi cea dorită a 

consumatorului. Consumatorul este, în mod obişnuit, confruntat cu 

numeroase nevoi nesatisfăcute, dar o nevoie trebuie să fie suficient 

de puternică pentru a constitui un motiv de a cumpăra ceva. 

După Guy Serraf  motivaţia este o stare de tensiune care pune 

organismul în mişcare până la reducerea ei 
14

, iar după D. Lagache 

 motivaţia este o modificare a organismului care îl pune în mişcare 

până ce această modificare este redusă
15

. 

Motivele nu sunt altceva decât acele stări interioare care 

direcţionează o persoană către satisfacerea unei nevoi. 

Cu toate că psihologii nu au căzut de acord asupra clasificărilor, 

Maslow a dezvoltat o teorie a ierarhizării nevoilor (prezentată 

schematic în figura 1.7.), teorie ce îi ajută pe cei ce doresc să 

înţeleagă modul în care anumite produse se potrivesc cu planurile, 

scopurile şi felul de viaţă al potenţialilor consumatori
16

. 

Felul în care acţionează o persoană este determinat de perceperea 

situaţiei de către aceasta. 

 

 

 

Cercetarea modului de acţiune a variabilelor de natură psihologică (endogene) este 

îngreunată de faptul că procesele mintale ale individului nu pot fi observate direct, ci pot fi 

doar deduse prin postularea existenţei unor variabile ipotetice, din a căror interacţiune în 

mintea individului, rezultă un anumit comportament. 

 

Includerea factorilor psihologici între elementele care interacţionează în declanşarea 

comportamentului de consum, explicarea şi analiza lor nu înseamnă că  manifestările 

consumatorilor sunt produsul impulsurilor necalculabile, iraţionale, al impresiilor de 

moment sau  al convingerilor întâmplătoare.
17

  

 

Ignorarea lor ar conduce la idea eronată că reacţiile consumatorilor sunt întotdeauna 

identice la anumiţi stimuli, negând două din trăsăturile caracteristice ale sistemului om 

adaptabilitatea şi plasticitatea. 

 

 

                                                 
14

 SERRAF G. Situation de la recherche de motivation în Revue français du marketing 10/1964 
15

 LAGACHE D. – Théorie de la conduite , Paris, 1952, pag. 385-387 
16

 MASLOW A.H. – Motivation and Personality, Harper and Brother, New York, 1954 
17

 DEMETRESCU M.C. – Marketing ediţia a II-a , Editura Politica Bucureşti,1973, pag.164 

58



 

 

                                       SLAB                PRODUS           TARE 

 

              

 

 TARE                PUBLIC 

  

 

 

MARCA 

 

 

SLAB                 PERSONALE 

 

 

 

                                 NECESITĂŢI                     LUXURI 

 

 

Figura 1.5. Influenţa grupurilor de referinţă asupra alegerii produsului şi mărcii 

 

 

 
 

Figura 1.6. Rolul soţului şi al soţiei în deciziile casnice 
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Figura 1.7. Ierarhia nevoilor (după Abraham Maslow) 

 

 

faptul că este  cea mai directă luare cognitivă de contact dintre subiect şi datele mediului.
18

 

Pentru înţelegerea mai completă a mecanismului comportamentului consumatorului, de mare 

însemnătate este variabila cunoscută sub denumirea de învăţare. 

 

 

 

Învăţarea 

stă la baza mecanismului perceptual şi motivaţional de a cumpăra 

sau nu. Atunci când un om acţionează într-un anumit fel, el învaţă. 

Învăţarea descrie modificările în comportamentul individual al unei 

persoane ca urmare a experienţei pe care acesta o posedă. De aici se 

ajunge la concluzia că, cea mai mare parte a comportamentului 

uman este învăţată. (figura 1.8.) 

 

 

Atitudinile 

reprezintă predispoziţiile învăţate de a reacţiona cu consecvenţă 

faţă de un obiect într-un mod favorabil sau nefavorabil. Acest 

obiect, din punct de vedere al marketingului, poate fi un produs, un 

serviciu, un afiş publicitar etc. 

 

 

Atitudinile se formează într-un proces de învăţare. Ca şi alte variabile endogene ele nu 

pot fi observate ci doar deduse. Ceea ce se poate observa este comportamentul care are la bază 

atitudinile formate. Atitudinile constituie o punte de legătură între percepţii şi comportament. 

Faptul că ele posedă stabilitate şi consecvenţă face posibilă previzionarea lor. 

                                                 
18

 PIAGET J. – Biologie şi cunoaştere, Edura Dacia, Cluj, 1971, pag. 257 
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Componentele atitudinii : 
 

componenta 

cognitivă 

ansamblul convingerilor individului despre un anumit obiect 

componenta afectivă aprecierea favorabilă sau nefavorabilă a individului privitoare la 

obiectul atitudinii 

componenta 

comportamentală 

tendinţa de a acţiona în ceea ce priveşte obiectul atitudinii măsurată 

prin intenţia de a-l cumpăra sau nu. 

 

Toate aceste trei componente se găsesc într-o relaţie stabilă, echilibrată şi împreună 

formează o atitudine globală asupra unui obiect sau idee. În  figura 1.9. sunt reprezentate cele 

trei componente ale atitudinii consumatorului. 
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Figura 1.8. Procesul de învățare pentru consumator 
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    Initiator              Componență    Manifestarea Componenței               Atitudine 
 

 

 
 

Figura 1.9. Componentele atitudinii consumatorului 

 

 

 

În procesul de formare a atitudinilor unui individ, un loc important îl au influenţele de 

natură culturală şi socială (familia, grupul social, cultura) precum şi personalitatea sa. Studiul 

personalităţii umane a dus la formarea mai multor şcoli de gândire, şi deci la mai multe 

variante ale definirii acestui termen. 

Se poate spune că personalitatea reprezintă acele trăsături ale unui individ care fac ca 

acesta să aibă un comportament distinct de cumpărare şi consum în comparaţie cu alţi 

indivizi. 

 

 

1.3.4. Procesul decizional de cumpărare şi modele de studiere a comportamentului 

consumatorului 

 

 

Ca element esenţial al conducerii, decizia este considerată de mulţi specialişti drept 

instrumentul său cel mai important de exprimare. Realizarea corespunzătoare a tuturor 

funcţiilor conducerii de marketing depinde în mare măsură şi de calitatea deciziilor luate, de 

temeinicia fundamentării acestora. 
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Decizia de marketing reprezintă actul esenţial al conducerii, întreprins în vederea 

realizării unei probleme date. Acest act se înfăptuieşte prin alegerea conştientă, din mai multe 

variante de acţiuni posibile, a aceleia care permite utilizarea raţională a resurselor umane, 

materiale şi financiare în vederea scopului propus, cu cea mai înaltă eficienţă economico-

socială 
19

. 

Comportamentul de cumpărare se bazează pe procesul decizional, care poate fi descompus în 

mai multe faze, prezentate schematic în figura 1.10.  

 

Fazele procesului decizional
20

 ; 

 

 

 

1.apariţia nevoii 

nesatisfăcute 

prima fază a procesului decizional, intervine atunci când 

consumatorul sesizează o anumită diferenţă între modul în care este 

satisfăcută o nevoie şi modul în care el ar dori să-i fie satisfăcută. 

Nevoile de acest gen pot fi generate de variabile de natură 

economică, demografică, psihologică, sociologică, variabile ale 

mixului de marketing (variabile ce caracterizează consumul sau 

decurg din interacţiunea sa cu mediul) etc. 

 

 

 

 

 

 

 

2.căutarea de 

informaţii şi 

identificarea 

alternativelor 

În vederea fundamentării luării deciziei de cumpărare sunt necesare 

informaţii care să conducă la identificarea şi evaluarea 

alternativelor existente. 

Acest proces poate să fie de căutare internă sau de căutare externă. 

Căutarea internă reprezintă un proces mental de regăsire în 

memoria calculatorului a unor informaţii stocate în trecut şi care să 

fie relevante pentru fundamentarea deciziei de cumpărare. Aceste 

informaţii pot fi rezultate într-un proces anterior activ sau stocate în 

mod pasiv. 

După ce procesul căutării interne a luat sfârşit, consumatorul poate 

avea două alternative: fie să treacă la căutarea externă de 

informaţii, fie să treacă la celelalte faze ale procesului decizional. 

Căutarea externă de informaţii se bazează pe informaţii din 

exteriorul consumatorului implicat în procesul de căutare. Aceste 

informaţii pot fi furnizate de membrii familiei, prieteni, asociaţi, 

surse de marketing, alte surse. 

În timpul procesului de căutare se identifică alternativele care 

trebuie luate în considerare pentru o posibilă cumpărare. 

 

 

 

3.evaluarea mentală a 

alternativelor; 

 

acestea constituind baza luării deciziei de cumpărare. De fapt, este 

foarte dificil să se facă o completă separare între a doua şi a treia 

fază a procesului decizional. Şi acest lucru pentru că, unele evaluări 

au loc simultan cu procesul de căutare pe măsură ce consumatorii 

                                                 
19

 Dicţionar de marketing, Editura Junimea, Iaşi ,1979 

20
 ENGEL J.F., BLACKWELL R.D. - Consumer Behavior, Fourth Edition, Dryden Press , Chicago,1982 
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acceptă, distorsionează sau pur şi simplu ignoră informaţiile pe care 

le primesc. 

Consumatorul trebuie să-şi constituie un set de criterii de evaluare 

care să-l ajute să facă selecţia. Criteriile de evaluare pot fi definite 

drept acele caracteristici pe care consumatorul le are în vedere când 

face o alegere între diferitele alternative. Aceste criterii pot fi atât 

obiective, cât şi subiective. Cele mai uzitate criterii de evaluare 

includ preţul, reputaţia mărcii, calitatea presupusă, ambalarea, 

mărimea, durabilitatea, culoarea etc. 

 

 

 

 

4.decizia de 

cumpărare 

se ia decizia de cumpărare/necumpărare şi se realizează 

cumpărarea propriu zisă. 

În această etapă, consumatorul a evaluat deja fiecare alternativă din 

“setul evocat”, utilizând propriul set al criteriilor de evaluare şi 

ajunge să limiteze numărul alternativelor la una. 

Intenţia de cumpărare poate sau nu să conducă la cumpărarea 

produsului respectiv, funcţie de modul cum acţionează în timp unii 

factori care pot favoriza sau inhiba realizarea intenţiei. 

 

5.cumpărarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.evaluarea post-

cumpărare 

Urmarea actului de cumpărare poate consta atât în satisfacerea 

consumatorului şi reducerea discrepanţei dintre statutul existent şi 

cel dorit, cât şi în insatisfacţia sa. În primul caz, în care 

consumatorul este satisfăcut, informaţiile vor fi stocate de acesta în 

memorie pentru a fi utilizate într-un viitor proces decizional. Dacă 

consumatorul are, însă, motive de insatisfacţie atunci apare o stare 

de nelinişte a acestuia, cunoscută sub denumirea de disonanţă 

cognitivă. 

Cercetătorii din domeniul marketingului au fost preocupaţi să 

releve particularităţile umane în raport cu o serie de stimuli din 

mediul social şi mai ales a celor de natură economică, care au 

semnificaţie majoră pentru procesul de consum. 

A fost demonstrat faptul că în procesul de consum, influenţa 

concertată a numeroşilor stimuli interni şi externi, proveniţi pe căi 

controlate de societate sau necontrolate, generează anumite 

comportamente tipice, care pot caracteriza nu numai persoane, ci şi 

grupuri extinse de consumatori. 

 

 

 

Dintre numeroasele contribuţii la modelarea comportamentului de consum o largă 

recunoaştere au dobândit-o cele ale unor specialişti ca: G. Katona, A.R. Andreasen, J.G. 

March, F. Hansen, F.M. Nicosia, J.F. Engel, D.T. Kollat, R.D. Blackwell, J.A. Howard şi J.N. 

Sheth. Chiar dacă nu s-a spus încă ultimul cuvânt în acest domeniu, realizările de până acum 

reprezintă o temelie trainică în direcţia maturizării teoriei comportamentului consumatorului. 
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Trei dintre aceste modele s-au impus în mod deosebit atenţiei: modelul Nicosia, modelul 

Engel, Kollat şi Blackwell şi modelul lui Howard şi Sheth. 

 

MODELE : 

 

 

 

1. Modelul Nicosia   

constă într-o schemă comprehensivă asemănătoare cu o schemă 

logică, ce descrie structura comportamentului de cumpărare, 

permiţând simularea procesului decizional al cumpărătorului, mai 

precis, simularea reacţiilor posibile ale acestuia în confruntarea cu 

diferite mesaje promoţionale. Modelul constă din patru blocuri 

constructive (câmpuri) şi din relaţiile funcţionale dintre ele
21

 (figura 

1.11.). 

 

 

 

 

 

2. Modelul Engel, 

Kollat şi Blackwell   

conceput în prima sa variantă în 1968, a cunoscut mai multe faze de 

îmbunătăţire iar ultima formă datează din 1978, aceasta din urmă 

fiind prezentată în figura 1.12. Modelul are ca element central 

procesul decizional al consumatorului, care cuprinde următoarele 

cinci faze: identificarea problemei, cercetarea informaţiei, 

evaluarea alternativelor, alegerea şi rezultatele. Acest model 

reuşeşte să explice procesul decizional al cumpărătorului într-un 

mod accesibil, asamblând un număr relativ mare de variabile 

explicative
22

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Modelul Howard-

Sheth  

reprezintă una dintre primele încercări de a construi un model 

integrat pentru explicarea procesului decizional de cumpărare. De 

la prima sa prezentare, în 1963, modelul a fost perfecţionat şi 

extins, ajungând  

să fie descris într-o carte întreagă. O importantă contribuţie a celor 

doi specialişti constă în aceea că există o tipologie de luare a 

deciziilor de cumpărare, concretizată în trei situaţii distincte: 

comportamentul de rutină, comportamentul pentru rezolvarea 

limitată (parţială) a problemei alegerii şi comportamentul pentru 

rezolvarea complexă a problemei alegerii. 

Modelul elaborat de Howard şi Sheth constă în patru blocuri de 

variabile
23

: variabile din blocul “intrări”, variabile endogene 

(perceptuale şi ale învăţării), variabile exogene şi variabile din 

blocul  “ieşiri” (figura 1.13.). 

 

 

 

                                                 
21

 NICOSIA F.M.- Consummer Decision Proces Marketing and Advertising Implications, Prentice – Hall, 

Englewood Cliffs, New Jersey, 1966 
22

 ENGEL.J.F. BLACKWELL R. D. , KOLLAT D.T.- Consumer Behavior, Third Edition, Dryden Press , 

Hindsdale, Illinois,1978 
23

 HOWARD J.A., SHETH J.N.- The Theory of Buyer Behavior, John Wiley and Sons Inc. Publishers, New York , 

1969 
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Cele trei modele prezentate, alături de altele, evidenţiază multitudinea de posibilităţi 

existente pentru mai buna cunoaştere şi înţelegere a comportamentului consumatorului, în 

ciuda numeroaselor dificultăţi care trebuie depăşite pe parcursul acestui demers. Dar, oricare 

activitate de marketing nu-şi poate găsi adevărata finalitate economică şi socială fără a pune 

în centrul preocupărilor consumatorul cu problemele sale, fără a încerca explicarea tuturor 

dimensiunilor comportamentului acestuia în procesul de cumpărare şi de consum. 

 

Bazându-se pe o analiză temeinică a modelelor de comportament a consumatorului, 

Baker a identificat două paradigme, sau modele ale comportamentului consumatorului, care 

pot fi deosebite sub denumirea de interpretări cognitive sau comportamentale
24

. Interpretarea 

cognitivă consideră comportamentul consumatorului drept o consecinţă a unei activităţi 

interpersonale şi cognitive de procesare a informaţiei care are drept produs al deliberării şi al 

procesului de luare a deciziei – alegerea.  

 

Din contră, paradigma comportamentală priveşte alegerea ca pe o consecinţă a 

comportamentului anterior şi consideră deciziile – consecinţe ale răspunsurilor determinate de 

stimulii mediului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARIŢIA 

NEVOII 

NESATISFĂCUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10. Fazele procesului decizional de cumpărare 
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2. DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE 

CONSUMATORILOR ŞI APĂRAREA LOR. 

 

 

 

Într-o societate democratică, ce caracterizează economia de piaţă, 

totul trebuie să se bazeze pe raporturi contractuale, negociabile şi nu 

pe relaţii de constrângere sau dominare. 

În aceste raporturi asupra cărora societatea trebuie să vegheze prin 

măsurile sale de protecţie socială se înscriu şi drepturile 

consumatorilor, ca elemente ale politicii de consum promovate de 

respectiva societate. 

Aşa cum în politică democraţia constă în asigurarea 

drepturilor alegătorilor, în economie, respectiva democraţie se 

traduce prin asigurarea drepturilor consumatorilor, posibilitatea lor 

de a alege dintre diferitele mărfuri şi servicii, precum şi prin 

libertatea de a se organiza în diferite uniuni şi asociaţii având posibilitatea ca împreună să-şi 

apere interesele. 

Calitatea de consumator aparţine tuturor cetăţenilor, iar drepturile cetăţeanului în 

calitatea sa de  consumator, sunt drepturi ale omului. Importanţa ce trebuie  acordată 
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consumatorului derivă din consecinţele pe care lipsa ei  le-ar pute avea asupra fiinţei umane, 

deoarece înşelarea omului consumator de către semenul său, omul – producător sau 

comerciant aduce prejudicii demnităţii omului care este unul şi celălalt 

 

 

2.1. Caracteristici de bază ale drepturilor şi responsabilităţilor consumatorilor 

 

 

   

În activitatea de cumpărare şi utilizare a bunurilor şi serviciilor necesare, cetăţenii unei 

ţări (în calitate de consumatori) trebuie să aibă asigurat cadrul adecvat pentru accesul 

neîngrădit la produsele şi serviciile de care au nevoie şi pe care le doresc. Acest cadru trebuie 

să cuprindă, în principal, drepturile fundamentale ale consumatorilor. 

Toate fenomene de dezechilibru din raportul dintre agentul economic şi consumator au 

impus cu necesitate statuarea unor drepturi ale consumatorilor. În acest context, credem că 

este mai corect a ne referi la protecţia drepturilor consumatorilor, şi nu la protecţia 

consumatorului la modul general, statul asigurând măsuri instituţionale care dau posibilitatea 

consumatorului să-şi realizeze aceste drepturi pe cale  personală administrativă sau juridică. 

Necesitatea unei protecţii a drepturilor consumatorilor a apărut, în general, datorită 

multiplicării practicilor abuzive în domeniul concurenţei  precum şi a folosirii unor forme 

agresive sau şocante de vânzare care, echivalează adesea cu o presiune exercitată asupra 

consumatorului. 

 

 

 

2.1.1. Drepturile consumatorilor pe plan mondial 

 

 

Conceptul privind “drepturile consumatorilor” îşi are originea în “Carta drepturilor 

consumatorilor”, definită de preşedintele Kennedy, în anul 1962, sub forma unui mesaj 

special adresat Congresului american. Acesta a fost primul semn prin care administraţia 

recunoştea justeţea principiilor pentru care luptau reprezentanţii consumatorilor
25

. 

 

Drepturile consumatorilor, conform Cartei precizate, comportă următoarele elemente: 

dreptul la siguranţă, dreptul de a fi informat, dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales. 

 

Preşedintele Nixon a trimis un mesaj către Congresul american în care a adăugat alte 

două drepturi ale consumatorului, şi anume: dreptul de a-i fi înregistrată insatisfacţia şi 

dreptul de a-i fi auzite reclamaţiile, pentru ca în anul 1975, G. Ford să afirme că, 

consumatorul ar trebui să aibă şi dreptul la “educaţia consumatorului”. Câţiva consumerişti 

au adăugat şi al şaptelea drept, acela al unui mediu nepoluant. 

 

În anul 1977, preşedintele Carter s-a întâlnit cu mai mulţi activişti pentru protecţia 

consumatorului din guvernul federal şi a instituit aceste drepturi ca fiind fundamentale. 
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 KURTZ B.B. – Le marketing, realité contemporaine, Les editiones HRW, Ltée Montreal, 1980, pag.125 
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Rezoluţia O.N.U. nr. 39-248 din aprilie 1985 conţine un set de principii şi măsuri 

fundamentale menite să protejeze consumatorii faţă de produsele, serviciile sau procesele care 

pot să le pună în pericol sănătatea, precum şi să promoveze interesele economice legitime ale 

consumatorilor. Iată cum sunt exprimate drepturile consumatorilor în acest document: 

 

În scopul asigurării acestor drepturi guvernele din ţările membre O.N.U. sunt chemate 

să adopte măsurile corespunzătoare, în plan legislativ, instituţional cât şi social. 

 O formulare a drepturilor consumatorilor este şi aceea a promotorului principal al 

consumatorilor pe plan mondial, Organizaţia Internaţională a Uniunilor Consumatorilor . 

 

 

 

 

Pentru ţările Comunităţii Europene, Consiliul Europei a adoptat în anul 1973 “Carta 

pentru protecţia consumatorilor”, unde sunt precizate principiile unei politici active de 

asistenţă, de reparare a daunelor şi prejudiciilor, informare, educare şi reprezentare a 
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 IOCU- Principiile Directoare pentru Protecţia Consumatorilor, Londra 1985 

 

Drepturile consumatorului exprimate în rezolutie : 

 

protecţia consumatorilor faţă de produsele 

care afectează sănătatea şi  

siguranţa lor; 

 

protecţia intereselor economice; 

 

accesul la informaţii corecte, care să permită 

consumatorilor să facă o alegere conformă cu 

necesităţile exprimate; 

 

dreptul de a fi educat în calitate de 

consumator; 

 

âdreptul de a fi despăgubit în mod eficient; 

 

libertatea consumatorilor de a-şi prezenta 

interesele în cadrul  

proceselor decizionale care îi afectează. 

 

Drepturile 26
:consumatorului după   Organizaţia Internaţională a Uniunilor 

Consumatorilor: 

 

dreptul la satisfacerea nevoilor; 

 

dreptul la siguranţă; 

 

dreptul de a fi informat; 

 

dreptul de a alege; 

 

dreptul de a fi ascultat; 

 

dreptul la despăgubiri; 

 

dreptul la educare; 

 

dreptul la un mediu ambiant sănătos. 

 

70



consumatorilor. În continuare, vom analiza şi interpreta câteva aspecte specifice referitoare la 

drepturile consumatorilor, aşa cum figurează ele azi în documentele oficiale ale ţărilor 

europene. 

Dreptul la protecţia împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a i se presta 

un serviciu care ar putea să-i prejudicieze sănătatea, securitatea sau viaţa, ori să-i afecteze 

drepturile şi interesele legitime; pentru aceasta: 

 

Dreptul consumatorului de a fi informat complet, corect şi precis asupra 

caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o va lua în 

legătură cu achiziţionarea unui produs sau solicitarea unui serviciu să corespundă cât mai bine 

nevoilor sale; în acest sens, consumatorul trebuie să cunoască: 

 

1. elementele principale care definesc 

calitatea comercială a produsului  

 

design, culoare, mod de prezentare, ambalajul, 

gradul de finisare etc 

2. elementele principale care 

alcătuiesc calitatea funcţională a 

produselor şi serviciilor ce urmează 

a fi achiziţionate, respectiv 

solicitate 

funcţiile tehnice şi/sau tehnologice, gradul în 

care răspunde scopului pentru care a fost 

conceput şi creat, siguranţa şi mentenabilitatea 

funcţionării etc 

3. elementele principale ce 

caracterizează calitatea 

fundamentală şi care îmbină 

parametrii calitativi a unui produs 

stabilind o anumită ordine a lor 

astfel încât consumatorul să poată percepe actul 

de cumpărare şi consum prin prisma 

parametrilor tehnici şi tehnologici pe care el îi 

apreciază cel mai mult. 

produsele şi serviciile trebuie să aibă în 

dotare toate mijloacele, sculele, aparatele, 

piesele care să asigure protejarea 

consumatorilor, astfel încât să nu-i 

primejduiască sănătatea, securitatea sau chiar 

viaţa; 

 

produsele şi serviciile oferite consumatorului 

să aibă clar şi la vedere specificate termenele 

de garanţie sau valabilitate, astfel încât, 

cumpărând, consumatorul să fie în măsură să 

aprecieze dacă produsul respectiv întruneşte 

toate condiţiile de calitate şi utilitate, în 

perioada în care va fi folosit, consumat sau 

păstrat; 

 

produsele şi serviciile oferite pe piaţă să nu 

afecteze, în timpul folosirii lor, mediul 

înconjurător, care la – rândul lui – îl poate 

afecta pe consumator; 

 

produsele şi serviciile să fie prevăzute cu 

instrucţiuni clare şi uşor de înţeles privind 

utilizarea, păstrarea şi depozitarea; 

 

consumatorul trebuie informat, educat, 

pregătit şi instruit asupra modului în care 

poate aprecia şi evalua riscul pe care şi-l 

asumă, precum şi în ceea ce priveşte modul 

în care-l poate preveni; 
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Libertatea consumatorului de a alege produsele şi serviciile pe care le apreciază ca 

fiind cele mai potrivite pentru satisfacerea nevoilor lui de consum sau a gusturilor proprii din 

punct de vedere al:  

 

calităţii şi durabilităţii sferei de folosinţă 
gamei de utilităţi pe care le 

poate acoperii sau satisface 

preţului coloristicii 

aspectului şi designului mărcii 

produsului respectiv 

producătorului care l-a 

fabricat 

experienţei şi obişnuinţei, 

acumulate în timp, a 

tradiţiei în utilizarea unui 

produs sau serviciu. 

  

 

 

Dreptul consumatorului de acces liber la pieţele, magazinele, furnizorii care-i asigură 

o gamă variată de produse şi servicii şi care-i dă posibilitatea  să le aleagă pe cele pe care le 

consideră cele mai bune sau pe cele  ce răspund cel mai bine sferei de utilităţi pe care o are în 

vedere consumatorul; 

 

 

Dreptul consumatorului de a fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate de calitatea 

necorespunzătoare a produselor şi/sau serviciilor; în acest scop, consumatorul are dreptul să: 

Consumatorul poate solicita : 

 

consumatorul poate solicita, iar vânzătorul 

este obligat să-i prezinte  

toate produsele prezente în magazin sau la 

punctul de vânzare respectiv, piaţă, depozit 

care răspund cererii sau utilităţii menţionată 

de consumator 

cumpărătorul poate cere informaţii 

suplimentare referitoare la  

produsul sau serviciul dorit, cu deosebire a 

celor noi, cu privire la performanţe, preţ, 

fiabilitate etc. 

 

consumatorul poate solicita scurtarea timpului 

de realizare a actului  

de comerţ vânzătorul fiind obligat să ia 

măsuri pentru reducerea timpului de aşteptare 

şi prezentare, îmbunătăţirea etalării, scurtarea 

timpului de demonstrare a funcţionării 

produsului 
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Dreptul consumatorului de a se organiza în diverse forme asociative ca: 

 

asociaţii; fundaţii; grupuri socio-economice; 

consilii; uniuni şi federaţii  

 

 care să acţioneze permanent, constant şi cu forţă pentru apărarea intereselor şi aplicarea în 

viaţă a drepturilor fundamentale ale consumatorilor. 

Toate aceste drepturi, care pot fi considerate fundamentale, ar trebui să fie respectate 

de toţi factorii care iau decizii tactice şi strategice cu impact asupra consumului şi 

consumatorului (guvernanţi, producători, ofertanţi etc.). 

Dacă aceste drepturi nu sunt respectate benevol sau din considerente morale, ele 

trebuie impuse, atât în beneficiul generaţiilor actuale, cât şi al celor viitoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reclame deficienţele de comportare ale 

produselor achiziţionate, faţă de  

caracteristicile funcţionale garantate de 

vânzător, solicitând remedierea lor; 

 

primească, în schimb, un nou produs de 

acelaşi tip sau similar (cu  

acordul său) în locul celui necorespunzător, 

precum şi despăgubirea daunelor pe care le-a 

suferit consumatorul în timpul utilizării 

produsului defectuos; 

 

primească despăgubiri morale ca urmare a 

consumării sau utilizării  

unor produse sau servicii necorespunzătoare 

pe care le-a achiziţionat de pe piaţă 
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2.1.2. Drepturile consumatorilor în legislaţia română 

 

 

 

 

Realizarea în practică a acestor drepturi prevăzute în actul normativ de mai sus 

presupune dificultăţi mari, presupunând în acest sens trei modalităţi. 

Prima modalitate este cea personală. Ea implică un consumator avizat, educat, dar presupune 

un proces de educare a consumatorilor. A doua modalitate este cea administrativă, prin care 

cetăţeanul responsabilizează administraţia să acţioneze pentru restabilirea legii. În fine, cea 

de-a treia, cea mai puţin utilizată, este cea judecătorească, care presupune o acţiune în justiţie 

pentru rezolvarea unui litigiu de consum. 

În concluzie, putem afirma că exprimarea drepturilor consumatorilor este consfinţită 

prin: 

existenţa unui cadru 

legislativ şi instituţional; 

 

disponibilităţile autorităţilor 

de a ţine seama de grupurile 

din societatea civilă; 

 

posibilitatea, asigurată de un 

cadru democratic general, ca 

individul  

să-şi exprime interesele prin 

intermediul unor organizaţii 

neguvernamentale care se 

constituie în mod voluntar. 

 

                                                 
27

 Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor 

 

În România drepturile fundamentale ale consumatorilor sunt 

următoarele
27

: 

 

dreptul de a fi protejaţi împotriva riscului de 

a achiziţiona un produs sau de a li se presta 

un serviciu care ar putea să le prejudicieze 

viaţa, sănătatea sau securitatea, ori să le 

afecteze drepturile şi interesele legitime; 

 

dreptul de a fi informaţi complet, corect şi 

precis asupra caracteristicilor esenţiale ale 

produselor şi serviciilor, precum şi de a fi 

educaţi în calitatea lor de consumatori; 

 

dreptul de a avea acces la pieţe care să le 

asigure o gamă variată de produse şi servicii 

de calitate; 

 

dreptul de a fi despăgubiţi pentru prejudiciile 

generate de calitatea necorespunzătoare a 

produselor şi serviciilor; 

 

dreptul de a se organiza în asociaţii pentru 

protecţia consumatorilor, în scopul apărării 

intereselor lor.  
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Responsabilitățile consumatorului 28: 

 

să fie conştienţi de 

rolul şi funcţia lor în 

economie. 

Oricine poate cheltui bani, însă consumatorii responsabili ştiu că, 

cheltuind bani ei se angajează în acţiuni care împreună cu cele ale 

altor consumatori, influenţează ce va fi sau nu va fi produs. 

 

de a acţiona efectiv Asta înseamnă pregătire şi informare la fel de bine ca şi 

independenţă în gândire şi faptă. 

În economia de piaţă consumatorul are o mai mare libertate de a 

alege. Această libertate nu trebuie luată cu uşurinţă sau făcute 

abuzuri. Consumatorul responsabil detestă risipa iraţională, având 

simţul unei responsabilităţi ce cuprinde propria lui naţiune, 

consumatorul din alte naţiuni şi generaţiile viitoare. 

 

de a evita poluarea 

aerului, a apei, a 

solului. 

Multe resurse sunt de neînlocuit. Acest fapt crează o datorie pentru 

consumul responsabil, de evitare a risipei. 

a evita exploatarea 

forţei de muncă care 

asigură bunurile şi 

serviciile. 

În acelaşi timp, ei au dreptul de a cumpăra produsele şi serviciile 

care au fost produse eficient. bAceastă responsabilitate ridică 

câteva probleme dificile. Ar trebui consumatorul să cumpere pe 

pieţele cele mai ieftine ? Care sunt responsabilităţile consumatorilor 

dacă bunurile şi serviciile sunt ieftine, din cauză că oamenii au fost 

exploataţi pentru a le produce ? uneori anumiţi consumatori, 

grupuri de consumatori sau uniuni au organizat boicoturi, 

îndemnând publicul să nu cumpere anumite produse pe care au 

crezut că au fost făcute cu muncitori exploataţi. 

 

a fi oneşti în tot ceea 

ce fac 

Vânzătorii oneşti şi cumpărătorii oneşti au interese reciproce. De 

ambele părţi a “tejghelei” există responsabilitatea de a da şi de a 

primii, nici mai mult nici mai puţin decât cantitatea exactă la preţul 

stabilit. 

a plăti facturile atrăgând atenţia asupra erorilor care le oferă avantaje, cât şi a celor 

care le oferă dezavantaje. 

Ei nu trebuie să fie împotriva afacerilor pentru a fi de partea 

consumatorilor şi nici să fie împotriva consumatorilor pentru a 

putea fi de partea afacerilor. 

 

dreptul şi 

responsabilitatea de 

a protesta 

Funcţia protestului poate fi exercitată individual ca şi în grupuri. 

Consumatorii individuali pot exercita funcţia de protest prin refuzul 

de a cumpăra sau prin plângeri (reclamaţii) atunci când un produs 

ori serviciu nu este ceea ce se propune a fi. Efectul colectiv al unei 

astfel de acţiuni poate să aducă o schimbare. Consumatorii pot să 

exercite funcţia de protest în grupuri, ca de exemplu uniunii de 
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 LEE S., ZELENAK M.- Lucrare citată, pag. 39 

75



consumatori. Ei pot executa această funcţie prin a sprijinii sau a se 

opune la propunerile legislative. 

 

 

Democraţia poate fi definită, în mare, ca o societate în care cetăţenii crează continuu 

condiţiile în care doresc să trăiască şi să muncească. Conceptul democraţiei economice 

implică un anume control al sistemului economic de către trei grupuri de oameni: 

consumatorii, patronii şi muncitorii. 

Atenţia noastră imediată se concentrează asupra democraţiei consumatorilor. Această 

idee implică faptul că, consumatorii vor participa continuu în economie prin a decide care 

bunuri sau servicii vor fi produse. Dacă bunurile şi serviciile produse aduc insatisfacţii mai 

degrabă decât satisfacţii consumatorilor, aceştia poartă întreaga responsabilitate. 

Mulţi consumatori au eşuat în a-şi asuma responsabilitatea de a alege liberi şi 

inteligent. Ei şi-au permis să cadă sub influenţa obişnuinţei, modei şi practicilor comerciale 

agresive. 

Pentru ca o democraţie politică să funcţioneze, ea trebuie să fie susţinută de o 

infrastructură a democraţiei economice, pentru a cărei funcţionare consumatorii trebuie să-şi 

exercite dreptul lor de a alege liber şi inteligent şi să-şi asume responsabilitatea de a face 

sistemul de alegere liberă să funcţioneze efectiv. 

Mulţi consumatori cumpără nesiliţi de nimeni, şi utilizează produse care le fac rău sănătăţii 

ca: tutun, băuturi alcoolice sau droguri ilegal. 

În continuare, credem că nu este lipsit de importanţă a sublinia faptul că, pentru a preveni 

unele riscuri la care inevitabil se supune, consumatorul trebuie să se autoprotejeze, să devină 

propriul lui “avocat”. Astfel, s-ar putea constitui un ghid pentru comportamentul preventiv 

faţă de risc.  

 

reguli de conduită pre şi post – cumpărare 
29

 : 

 

abordează cu 

prudenţă oferta: 

nu te lăsa amăgit de strălucirea ambalajelor, formei de produs, nu 

semna cu uşurinţă contractele; 

 

informează-te asupra 

condiţiilor de garanţie 

perioada şi gradul de acoperire a componentelor produsului, 

condiţiile de înlocuire, de schimb sau despăgubire; 

compară cu alte 

oferte: 

compară preţul, calitatea, condiţiile de garanţie, consultă 

publicaţiile de specialitate, oficiile de testare, de protecţie, consultă 

prietenii sau experţii în domeniu; 

 

solicită referinţe: despre cei de la care vrei să cumperi diferite servicii, cu privire la 

calificarea lor legală, deţinerea autorizaţiilor, licenţelor, etc. 

 

consemnează în scris 

toate înţelegerile 

solicită un antecalcul al prestaţiei; dacă este chiriaş, cuprinde într-

un contract scris toate condiţiile stabilite cu proprietarul; 
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 MIHUŢ I, POP M. - Consumatorul şi managementul ofertei, Editura Dacia, Cluj,1996, pag 258 - 259 
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bilaterale :  

păstrează toate 

chitanţele şi 

documentele 

tranzacţiei: 

vor fi necesare stingerii reclamaţiei, litigiului, evaluării 

prejudiciului, încasării despăgubirii etc. 

 

respectă instrucţiunile 

scrise: 

în perioada de post-cumpărare, foloseşte produsul în conformitate 

cu recomandările producătorului; orice abatere poate însemna risc 

în exploatare, accident, pierderea dreptului la garanţie; 

 

nu încerca să 

remediezi tu însuţi 

defectele: 

aceasta poate duce la anularea garanţiei; 

 

nu ezita să reclami 

defectele, să 

semnalizezi 

neregulile, 

înşelătoria, 

escrocheria, etc., 

toate ajută la consolidarea eticii în business, susţinerea concurenţei 

loiale, combaterea corupţiei, la respectarea drepturilor tale etc. 

 

studiază legile: astfel îţi vei cunoaşte îndatoririle şi vei învăţa pe ce căi să-ţi 

protejezi drepturile. 

 

 

 

 

2.1.3. Etica în afaceri a ofertanţilor 

 

 

 

În raporturile ofertant-consumator, o importanţă deosebită o prezintă şi aspectul moral 

care trebuie să răzbată în aceste raporturi. În acest sens, etica afacerilor se afirmă din ce în ce 

mai mult ca o nouă disciplină, ce îşi propune să definească conduita în afaceri.
30

  

 

Consumatorii doresc calitate ireproşabilă a bunurilor, serviciilor şi la un preţ cât mai 

adecvat puterii lor de cumpărare, pe când ofertanţii sunt preocupaţi concomitent de preţuri de 

vânzare bune (care să aducă profit) şi permanentizarea clientelei sau amplificarea acesteia. 

 

În acest conflict, continuu poziţia ofertantului devine fragilă când se preocupă 

unilateral de maximizarea profitului. Conform practicilor statuării falimentului, s-a consacrat 

ideea că, acei care neglijează clienţii, în mod conştient sau inconştient, promovează un 

management imoral, care îi aduce în această stare. Evident această conduită se extinde şi la 

raporturile cu competitori, când nu se supun prescripţiilor legii concurenţei loiale. 

 

În esenţă, etica ofertantului în afaceri constă în a da răspunsuri la cel puţin patru 

întrebări, întrebări care pot fi puse atât pentru clienţi, cât şi pentru concurenţă: 
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„În conceptul extins de “comportament etic” în afaceri trebuie incluse pe lângă 

variabilele menţionate de consumatori, concurenţa şi raporturile cu proprii salariaţi, cu 

acţionarii şi consumatorii. 

Pentru că, mai înainte, am arătat o serie de responsabilităţi ale consumatorilor, 

considerăm că nu este lipsit de interes a preciza că, managementul ofertei trebuie să cuprindă 

o asumare a răspunderii manageriale. Aceasta trebuie să aibă în vedere cu prioritate protecţia 

vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice şi de informare a consumatorilor, în 

conformitate cu drepturile prevăzute de lege. 

În acest scop, agenţii producători şi ofertanţi, prin exponenţii lor managerii, patronii, 

administratorii, şefii de magazine, depozite etc. - trebuie să-şi asume răspunderea directă 

pentru: 

 

oferta şi comercializarea numai de serviciu şi 

produse certificate şi testate calitativ, care cu 

siguranţă nu pot pune în pericol viaţa, 

sănătatea sau securitatea consumatorilor; 

 

refuzul vânzării produselor cu termene de 

valabilitate depăşite, falsificate sau 

contrafăcute; 

 

respectarea condiţiilor igienico-sanitare în 

producţie, pe timpul transportului, 

manipulării, depozitării şi desfacerii; 

 

corectitudinea în afaceri şi în raporturile cu 

consumatorii; 

 

acordarea de garanţii, informaţii exacte cu 

privire la preţuri, acordarea de despăgubiri 

pentru daune, astfel încât să se asigure 

protecţia intereselor economice şi de 

informare ale consumatorilor; 

 

asumarea autocontrolului asupra 

comportamentului moral în raport cu 

subalternii direcţi, consumatorii, acţionarii, 

competitorii etc., fiecare manager elaborându-

şi un cod etic personal. 

 

 

 

 

Cele arătate mai sus vor conduce în final la o mai bună funcţionare a întregului 

mecanism economic, în care nu este vorba de “suverani”, ci despre satisfacţia obţinută în 

urma unei tranzacţii comerciale desfăşurate în mod onest. 

 

Societatea trebuie să intervină pentru a asigura fluiditatea şi legalitatea derulării 

fenomenelor şi apărarea membrilor săi, indiferent de partea în care aceştia sunt situaţi în 

cadrul raporturilor respective. În cadrul acestor raporturi asupra cărora societatea trebuie să 

vegheze prin măsurile sale de protecţie socială se înscrie şi protecţia drepturilor 

consumatorilor. 

 

dacă tot ce întreprinde este cinstit ? 

 

este corect ? 

 

este adevărat ? 

 

este responsabil ? 
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2.2. Apărarea drepturilor consumatorilor 

 

 

 

Creşterea volumului şi complexităţii ofertei de mărfuri, îndeosebi în perioada 

postbelică, a avut drept consecinţă confruntarea consumatorului cu o adevărată avalanşă 

informaţională în legătură cu bunurile economice prezente pe piaţă. În plus, în eforturile de a 

face faţă concurenţei din ce în ce mai acerbă, agenţii economici (producători şi distribuitori) 

exercită adevărate presiuni asupra consumatorilor în încercarea lor de a-i influenţa să le 

cumpere mărfurile oferite. Dar, nu mai puţine sunt cazurile în care se încalcă normele etice ale 

derulării afacerii şi ale cadrului juridic ce le reglementează. 

 

 Toate acestea au avut ca efect, mai ales în ultimele trei decenii, o intervenţie a 

consumatorilor, care conştienţi de rolul pe care îl pot avea, au trecut la întemeierea unei 

adevărate mişcări de apărare a drepturilor lor. 

 

 

2.2.1. Mişcarea consumeristă 

 

 

Crearea mişcărilor de apărare a consumatorilor este răspunsul dat de către consumatori 

imperfecţiunilor pieţei. Ea constituie o contraputere a consumatorilor faţă de puterea deţinută 

de producători şi distribuitori. 
31

 Astfel, au apărut organisme adecvate, iar consumerismul ca 

mişcare socială de amploare s-a impus atenţiei.  

 

Caracterul organizat al mişcării, larga audienţă la public a acţiunilor sale, presiunea 

exercitată asupra întreprinderilor soldată cu plata unor daune, retragerea unor produse şi 

servicii de pe piaţă, recunoaşterea publică a unor erori, cât şi asupra legiuitorului pentru 

adoptarea unor legi care să apere efectiv interesul consumatorilor, au transformat 

consumerismul într-o forţă ce nu mai poate fi ignorată. 

 

Deşi, pe plan internaţional problema apărării consumatorului se pune în discuţie de o 

perioadă relativ scurtă de timp, în unele ţări putem vorbi chiar de o tradiţie în această 

activitate. Din rândul acestora menţionăm S.U.A. ca ţară promotoare a mişcării consumeriste. 

Mişcarea consumeristă este descrisă ca un grup eterogen de indivizi independenţi, grupuri şi 

organizaţii care urmăresc să protejeze drepturile consumatorilor.
32

 Forţele principale ale 

acestei mişcări sunt: militanţii individuali, organizaţiile de consumatori, sistemul de educare a 

consumatorilor, sistemul de legi privind drepturile consumatorilor. Această imagine se 

identifică cu cea din S.U.A., dar este valabilă şi pentru alte ţări. 
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 DUBOIS P.L. , JOLIBERT A. - Marketing, teorie şi practică, Universitatea de Ştiinţe Agricole, Cluj, 1994, 
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În concepţia altor specialişti consumerismul este mai degrabă o forţă socială abstractă, 

compusă din părţi componente nelegate între ele
33

. Aceste componente includ Sindicatul 

Consumatorilor, publiciştii Rapoartelor Consumatorilor, avocaţi ai consumatorilor, precum 

Ralph Nader şi Esther Peterson, agenţiile de reglementări guvernamentale şi Biroul de Afaceri 

prospere. Consumerismul este definit în această concepţie ca fiind “evoluţia unor activităţi ale 

guvernului, afacerilor organizaţiilor independente şi consumatorilor interesaţi de a-şi asuma 

răspunderea protecţiei şi dezvoltării drepturilor consumatorilor”. 
34

 

Problemele majore cu care sunt confruntaţi azi consumatorii îşi au originea în anii ’60 şi sunt 

rezultatul unor evenimente.
35

  Acestea sunt: 

 

proiectul de lege al preşedintelui Kennedy 

privind drepturile consumatorilor (1962); 

 

cartea lui Ralph Nader despre industria 

automobilului (Unsafe at Any Speed, 1965); 

 

cartea lui Vince Packard despre abilitatea 

afaceriştilor de a convinge (Hidden 

Persuaders, 1966); 

 

cartea lui Rachel Carson despre degradarea 

mediului înconjurător de către concernele 

industriale. (Silent Spring, 1968) 

 

 

În cele din urmă oficialităţile nord-americane s-au văzut nevoite să ia poziţie faţă de 

aceasta, mergând până acolo încât, în anul 1967, preşedintele SUA să declare în faţa 

Congresului recunoaşterea acestei mişcări. Această recunoaştere a fost urmată în următorii 4-

5 ani de adoptarea unor legi referitoare la protecţia consumatorilor.
36

 

 

Esther Patersen, asistent special pentru afacerile consumatorilor al preşedintelui Carter 

şi un adevărat avocat al consumatorilor pentru mult timp, a făcut câteva comentarii foarte 

convingătoare cu privire la consumator care merită o mare atenţie. El arată că, consumerismul 

trebuie să-şi hrănească, mai întâi, rădăcinile înainte de a recâştiga terenul pierdut în anii ’80. 

(Lee S., Zelenak M., 1990) Această idee este împărtăşită şi de Federaţia Consumatorilor din 

America, care a pus accent pe organizarea grupurilor de consumatori locale şi a focalizat  

câteva din eforturile sale pe realizarea unor presiuni cu privire la legislaţia specifică 

consumatorilor. 

 

O trecere în revistă a istoriei consumerismului sugerează că mişcarea acestuia este 

ciclică, devenind, din nou, o forţă puternică în viitorul apropiat. Unele organizaţii care au avut 

probleme bugetare pot fi peste o perioadă într-un echilibru economic. Ideea de mai sus poate 

fi instituită şi de faptul că, după scăderea interesului faţă de consumator în perioada anilor ’80, 

în prezent se constată o revigorare a protecţiei caracterizată prin creşterea cantitativă a 

pasajelor referitoare la legislaţia consumatorului şi normele de drept legate de acesta. 

Ca orice mişcare de amploare, mişcarea consumeristă are şi o serie de critici. Mulţi 

dintre aceştia cred că mişcarea consumeristă este idealistă sau orientată spre bunăstare, dar ei 
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se înşeală. Ea este, însă, rezultatul unei nevoi manifestate de aceştia, nefiind rezultatul 

presiunilor politice, deşi a deţinut o largă aprobare politică. Consumerismul înseamnă că 

nevoile crescânde ale consumatorului trebuie să fie auzite şi de aceea punctele lor de vedere 

trebuie luate în considerare de cei din domeniul afacerilor şi de către guvern. Avântul său real 

şi provocarea o reprezintă cererea consumatorilor reprezentaţi de agenţiile private şi publice 

care urmăresc să protejeze interesul lor de bază. 

 

Economistul american William Fasse a afirmat cel mai bine puterea crescândă a 

consumerismului, atunci când a sugerat diferenţele între mişcarea consumeristă şi alte 

mişcări sociale. El nota că mişcarea consumeristă este o mişcare economică şi nu una socială, 

iar principiile ei de bază sunt reprezentate de conflictul dintre consumatori şi vânzători pe 

piaţă. Mai departe, atâta timp cât piaţa va exista, va exista şi o mişcare a consumatorilor. Ea 

va îmbrăca forme diferite în timpuri diferite, dar întotdeauna va fi o parte a economiei.
37

  

 

În S.U.A au avut loc primele manifestări ale grupurilor de consumatori. Expresia 

“societatea de consum”, deşi purtătoare de nuanţe critice şi contestatare, s-a născut în această 

ţară care, mai ales după cel de-al doilea război mondial, a cunoscut o dezvoltare economică cu 

un dinamism accentuat, beneficiind de o societate civilă activă şi bine structurată, în care 

cetăţeanul nu permite statului o intervenţie majoră în gestiunea resurselor şi care face referire 

adesea la drepturile sale constituţionale. 

 

Astfel, s-a constituit Consumers Union, o asociaţie cu peste 5 milioane de membrii, cu 

publicaţii şi activităţi recunoscute de factorii de decizie guvernamentali şi de managerii 

companiilor ce oferă bunuri de consum. 

 

Protecţia consumatorilor a existat în forme specifice, din timpuri istorice. Ceea ce 

deosebeşte obiectivele prezente de cele din trecut este caracterul mai larg al acestora. În 

trecut, atenţia legiuitorului se concentra pe caracterul represiv, se căuta împiedicarea şi 

sancţionarea fraudelor sau a situaţiilor generatoare de pericole la adresa sănătăţii 

cumpărătorilor. 

Primele asociaţii de consumatori apar în Anglia secolului al XIX-lea sub forma unor 

cooperative de consum care s-au format în scopul de a cumpăra produse de consum individual 

direct de la depozitele en-gross. În ani ’30 în S.U.A. apar, însă, asociaţiile de consumatori cu 

obiectivele din prezent. Elementul inedit al activităţii lor îl constituia publicarea rezultatelor 

obţinute în urma efectuării de comparaţii între produsele de acelaşi tip, oferite de producători. 

 

Dezvoltarea economică accelerată a ţărilor occidentale după anii ’50, combinată cu 

libertatea de exprimare a cetăţeanului, au condus la apariţia asociaţiilor de consumatori şi în 

Europa. 

Se înfiinţează astfel asociaţii ale consumatorilor în Marea Britanie, Belgia, Olanda, 

Franţa, Germania, Australia care evoluează de la activităţi punctuale, cu caracter revendicativ, 

la elaborarea de strategii de amploare. Ele câştigă aderenţi şi încep să publice reviste cu 

recomandări privind calitatea produselor, cu teste comparative între produse similare, dar 
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realizate de companii diferite, cu consiliere juridică sau cu referinţe la sistemul instituţional 

existent şi adesea necunoscut de majoritatea celor pentru care a fost creat. 

În anul 1960, asociaţiile consumatorilor din S.U.A., Marea Britanie, Olanda, Belgia, 

Australia formează IOCU (International Organisation of Consumers Unions – Organizaţia 

Internaţională a Uniunilor de Consumatori), care are sediul la Londra. 

Această organizaţie şi-a formulat două obiective fundamentale: structurarea mişcării 

internaţionale a consumatorilor, în scopul ajutării lor să-şi promoveze interesele, cât şi 

reprezentarea consumatorilor în cadrul organizaţiilor internaţionale. 

 

IOCU este reprezentantul intereselor consumatorilor în: 

ECOSOC al ONU (Consiliul economic şi 

social) 

 

Comisia Codex Alimentarius; 

 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii; 

 

Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie; 

 

Organizaţia Internaţională de Standardizare; 

 

UNESCO (Organizaţia pentru Educaţie, 

Ştiinţă şi Cultură a ONU); 

 

OECD (Organizaţia pentru Cooperare 

Economică şi Dezvoltare); 

 

Consiliul Europei. 

 

 

Se poate spune că, mişcarea consumeristă a atins apogeul în perioada anilor ’60, mai 

corect, abia în această perioadă a luat caracterul unei mişcări, când a început să exercite, o 

influenţă notabilă asupra puterilor publice. Această evoluţie a coincis cu interesul crescând 

manifestat de state faţă de problemele consumatorilor, au fost iniţiate proiecte legislative, au 

fost create organisme guvernamentale pentru problemele vizând consumatorii, au fost 

delegate responsabilităţi diferitelor ministere. 

 

Plecând de la ideea că mişcarea consumeristă este un produs, este posibil să-i 

determinăm ciclul său de viaţă. Acesta ar putea fi compus din patru etape
38

campania (etapa 

de introducere), mişcarea populară (etapa de creştere), organizarea (etapa de maturitate) şi 

birocratizarea (etapa de declin). Unii autori
39

 arată că mişcarea consumeristă franceză ar fi la 

începutul celei de-a doua etape (creştere), în timp ce în SUA s-ar afla în stadiul maturităţii.
40

 

 

Audienţa mişcării consumeriste este dificil de determinat deoarece există o mare 

varietate a indicatorilor consumerismului. Aceştia pot fi grupaţi în două categorii: indicatorii 

de atitudine şi indicatorii de comportament. 
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Indicatorii de atitudine 
41

 identifică consumeriştii pornind de la scoruri asupra scărilor 

de atitudine în privinţa publicităţii, conştiinţei sociale, atitudinea privitoare la întreprindere. 

Indicatorii de comportament sunt de asemenea foarte diverşi. Unii identifică consumeriştii ca 

fiind cei care se abonează la o revistă publicată de către o organizaţie de apărare a 

consumatorilor
42

. Alţii definesc consumeriştii ca fiind membri ai asociaţiilor de consumatori 

sau militanţi ai unei asociaţii. 

 

Realizarea unor experienţe variate în ţările dezvoltate au favorizat apariţia unor noi 

idei în domeniul protecţiei consumatorului care au permis să fie abordat din multiple unghiuri 

statutul consumatorului şi căutarea unui bun echilibru în apărarea intereselor sale. 

 

Începând cu perioada 1965-1970, consumatorul nu mai este considerat ca simplu 

cumpărător sau utilizator de bunuri şi servicii, ci ca o persoană interesată de aspecte ale vieţii 

sociale care pot direct sau indirect să-l afecteze în calitate de consumator. 

Mişcarea consumeristă a apărut şi s-a dezvoltat în foarte multe ţări. În România, ea a 

fost legată de apariţia pieţei libere, lucru posibil după decembrie 1989. Comparativ cu 

mişcarea consumeristă din ţările cu o democraţie dezvoltată, cea din România este relativ 

tânără. 

 

Mişcarea consumeristă în general şi cea din România, 

 în special, constă în: 

întemeierea unor 

organizaţii şi asociaţii 

proprii ale 

consumatorilor 

care să contribuie atât la apărarea drepturilor de care se 

bucură prin legile existente, cât şi pentru determinarea 

organelor puterii şi statului de a elabora şi adopta noi 

reglementări care să le asigure protecţia necesară (prima 

asociaţie ce promovează interesele consumatorului s-a 

format în anul 1990, când s-a constituit Asociaţia pentru 

Protecţia Consumatorilor); 

implicarea puterii publice 

în procesul de protecţie a 

consumatorilor 

prin:  

 elaborarea unei legislaţii care să răspundă necesităţilor 

generate de asigurarea protecţiei consumatorilor; 

 organizarea unor instituţii de specialitate care să vegheze 

asupra protecţiei consumatorilor, (în anul 1992, odată cu 

emiterea Ordonanţei nr. 21, privind protecţia 

consumatorului, s-a înfiinţat şi Oficiul pentru Protecţia 

Consumatorilor). 
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Cu toate că au trecut câţiva ani buni de la apariţia Ordonanţei nr. 21, asociaţiile nu s-

au constituit încă în parteneri sociali autentici şi cu atât mai mult în federaţii. 

Deşi reprezintă o forţă această mişcare are rezultate minore, pentru că asociaţiile sunt 

disipate şi le lipseşte acel liant care să le coordoneze acţiunile şi să le stabilească o strategie 

unitară în domeniul protecţiei consumatorilor. 

Se simte necesitatea constituirii unei confederaţii puternice, care să fie un adevărat 

partener social, capabilă să asigure o îndrumare unitară a asociaţiilor şi federaţiilor. 

Plecând de la o soluţie ce s-a impus pe plan internaţional privind procesul de creare şi 

organizare a asociaţiilor consumatorilor, în România au luat fiinţă o serie de consilii 

consultative, dar care au în componenţa lor cu preponderenţă organisme guvernamentale, şi la 

care participă şi organisme neguvernamentale de genul asociaţiilor pentru protecţia 

consumatorilor. 

În ţara noastră mai sunt şi alte organe cu atribuţii în domeniul protecţiei 

consumatorilor, cum ar fi: Poliţia sanitar-veterinară, Poliţia economică, Garda Financiară, 

Direcţia Generală a Vămilor, Biroul Român de Metrologie Legală, Institutul Român de 

Standardizare etc. 

Acestea au fost câteva probleme considerate mai interesante legate de mişcarea 

consumeristă în România (asupra unora dintre ele vom reveni la capitolul al treilea al 

prezentei lucrări). 

Considerăm că, în perioada de trecere la economia de piaţă, rolul principal în apărarea 

drepturilor consumatorilor şi în dezvoltarea mişcării consumeriste îl are statul care dispune de 

cele mai puternice pârghii pentru combaterea abuzurilor şi oricăror manifestări care pot atenta 

la viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor. 

Este adevărat, că pe măsura instaurării şi consolidării democraţiei autentice, rolul 

statului se va diminua treptat, concomitent cu creşterea importanţei organismelor 

neguvernamentale de protecţie a consumatorilor. 

 

 

2.2.2. Apărarea drepturilor consumatorilor încalitate de beneficiari de bunuri de larg consum 

 

 

Apărarea drepturilor consumatorilor trebuie să se facă 

prin crearea unui cadru juridic şi instituţional corespunzător 

pentru asigurarea achiziţionării bunurilor şi serviciilor în 

condiţii bune de servire. 

Conceptul de eficienţă are în comerţ şi prestări de 

servicii un triplu aspect: economic, social şi ecologic. 

Aspectul social al eficienţei are o importanţă deosebită în 

activitatea comercială, caracterizată printr-o legătură 

nemijlocită a populaţiei cu consumatorii, ceea ce impune ca 

rezultatele finale să fie interpretate prin prisma intereselor 

consumatorilor, şi de aici indicatori diferiţi de caracterizare a 

eficienţei sociale a activităţii economice. Un element 

important de care depinde această eficienţă este reprezentat 

de cheltuielile de timp efectuate de cumpărător pentru 

procurarea mărfurilor şi pentru pregătirea acestora în vederea consumului. Aceste cheltuieli 
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pot fi reduse, atât printr-o mai bună organizare a activităţii comerciale, cât şi printr-o mai 

bună comunicare a comerţului cu consumatorii sau o ritmicitate mai bună a aprovizionării.
43

  

Apărarea drepturilor consumatorilor vizează, în primul rând, apărarea drepturilor acestora în 

calitatea lor de cumpărători de bunuri de larg consum (alimentare şi nealimentare). 

Cea mai mare parte a nemulţumirilor constatate în urma unor sondaje făcute în 

România au în vedere calitatea produselor. De asemenea, se constată că sunt o serie de 

produse comercializate cu elemente de identificare imprecise, incomplete, incorecte privind 

denumirea produsului şi marca producătorului. Depozitarea şi păstrarea produselor destinate 

comercializării se face în condiţii necorespunzătoare. Există produse falsificate, contrafăcute 

sau fără ca preţurile să fie afişate în mod vizibil. 

În scopul eliminării acestor neajunsuri şi a preîntâmpinării încălcării drepturilor 

consumatorilor s-au întocmit o serie de ghiduri, care au drept scop tocmai cunoaşterea de 

către aceştia a drepturilor lor şi totodată direcţiile de acţiune în scopul eliminării neajunsurilor 

constatate. 

Sfaturi cuprinse in Ghidul consumatorului  

pentru produsele alimentare 
44: 

 

consumul de produse alimentare- sugestii cu privire la termenul de valabilitate, 

perisabilitatea produselor, condiţiile de 

păstrare şi conservare; 

necesitatea informării înaintea 

cumpărării; 

 

condiţiile de păstrare, preambalare, etichetare şi 

preţurile practicate. 

 

 

Sectorul alimentar este unul din sectoarele economice considerate a fi fundamentale de 

către Uniunea Europeană. Obiectivul principal al tuturor reglementărilor referitoare la 

produsele alimentare este acela de a-l proteja pe consumator de produsele periculoase pentru 

sănătatea umană 
45

. 

 

În acest sens, cercetătorii au datoria să pună la punct metode experimentale prin care 

să poată evidenţia pericolele pe care le prezintă folosirea unor aditivi din alimentele iradiate 

sau modificate genetic şi să atragă atenţia consumatorilor asupra pericolelor la care se expun 

folosind astfel de produse alimentare. Consumatorul trebuie ca, înainte de a cumpăra 

produsele, să cunoască compoziţia produselor alimentare existente pe piaţă, modul în care 

fiecare element component influenţează sănătatea sa. 

 

O altă problemă este protecţia consumatorilor împotriva falsurilor, fapt pentru care 

dreptul comunitar acordă o prioritate însemnată legislaţiei care priveşte etichetarea 

produselor. Principala reflectare a acestei primordialităţi o constituie legea etichetării. Aceasta 

urmăreşte să-l apere pe consumator de informaţii eronate sau înşelătoare, un concept central al 
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legii de mai sus fiind acela de a răspunde aşteptărilor consumatorilor. Acestora trebuie să li se 

ofere informaţii suficiente pentru ca ei să poată lua o decizie corectă în procesul cumpărării. 

 

Ghidul cumpărătorului de produse de folosinţă îndelungată şi de uz curent oferă 

consumatorilor informaţii asupra drepturilor pe care le au în raporturile cu agenţii economici, 

astfel încât să fie în măsură să aleagă oferta cea mai convenabilă, iar în cazul în care calitatea 

produselor nu este conformă cu parametrii prescrişi sau conveniţi, să ştie cum şi unde să 

acţioneze. În acest sens, se oferă informaţii privind protecţia consumatorilor de produse 

nealimentare, de folosinţă curentă sau îndelungată privind: termenul de garanţie, obligaţiile 

prestatorilor de servicii, agreaţi de producători, etichetarea produselor, marcarea acestora etc.  

 

Tot în acest ghid sunt prezentate recomandări şi sfaturi practice privind atitudinea 

consumatorilor înainte de cumpărare, în timpul sau după actul de vânzare-cumpărare.
46

 

 

 

 

2.2.3. Protecţia consumatorilor în calitate de beneficiari de servicii 

 

 

 

Prestările de servicii, ca şi activitatea comercială, au o eficienţă socială mult mai 

evidentă în raport cu alte ramuri, deoarece consumatorii de servicii se află într-o legătură 

nemijlocită cu prestatorii de servicii. 

Eficienţa serviciilor trebuie apreciată în funcţie de calitatea serviciilor, indiferent de 

natura lor. Nivelul servirii are un conţinut complex ce are o latură cantitativă şi una calitativă.  

El este determinat de varietatea ofertei de servicii, de calitatea şi promptitudinea 

prestărilor, de perioada de la preluarea comenzii şi până la realizarea acesteia. 

Sfera serviciilor cuprinde transporturile, 

telecomunicaţiile, circulaţia mărfurilor, alimentaţia 

publică şi turismul, gospodăria comunală, 

învăţământul, cultura şi arta, ocrotirea sănătăţii şi 

asigurările sociale, activitatea financiară, bancară şi 

de asigurări, administraţia publică etc.
47

 

Având în vedere sfera largă a serviciilor, 

importanţa şi funcţiile lor, se impune o preocupare 

permanentă pentru protecţia consumatorului de 

servicii. Ea trebuie să stea în atenţia instituţiilor 

specializate ale statului, prestatorilor şi importatorilor 

de servicii, cât şi consumatorilor de servicii ca atare. 

Pe această linie, putem arăta că în România s-

au constatat o multitudine de încălcări ale drepturilor 

consumatorilor de servicii. Astfel, s-au constatat 
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multe deficienţe privind prestările de servicii în sectorul alimentaţiei publice, furnizarea de 

agent termic, reparaţii auto, servicii telefonice, televiziunea prin cablu, furnizarea apei 

potabile etc. 

În continuare vom prezenta unele aspecte legate de protecţia consumatorilor unor 

servicii mai importante. 

 

Turismul reprezintă un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne. În 

plan economico-social, importanţa turismului este dată, atât de faptul că este posesorul tuturor 

caracteristicilor serviciilor luate în parte pe care le presupune activitatea turistică (servicii de 

transport, de alimentaţie, de cazare, de agrement etc.), cât mai ales de particularităţile ce-i sunt 

caracteristice luând în considerare activitatea turistică ca un tot unitar, un complex de bunuri 

şi servicii. 

 

Totodată, turismul este o activitate cu structură orizontală, care are implicaţii în 

diferite sectoare, un rol deosebit revenind protecţiei consumatorilor de servicii turistice. 

Creşterea numărului de călători a dus la apariţia unor impedimente pentru că, în mod normal 

orice persoană ce călătoreşte în ţară sau străinătate trebuie să-şi dovedească identitatea. 

Atunci când o persoană nu-şi poate dovedi identitatea, ea poate fi confundată cu altcineva sau 

poate fi suspectată că încalcă legea 
48

. 

 

Drept urmare, este deosebit de importantă problema demonstrării identităţii unei 

persoane, în special pentru protecţia turiştilor. 

 

Pe plan internaţional demonstrarea identităţii se face pe baza unui paşaport la care se 

pot adăuga cartea de credit sau permisul de conducere auto, care în unele cazuri se pot 

substitui paşaportului. El rămâne cel mai adecvat mod de identificare, chiar dacă prezintă 

unele limite în folosire. 

 

O situaţie diferită se întâlneşte în interiorul Uniunii Europene. În măsura în care 

turistul este un cetăţean european al unuia din statele Uniunii şi călătoreşte în interiorul ei, 

formalităţile vamale de intrare sau ieşire sunt aproape inexistente. Când turistul nu este 

cetăţean al Uniunii, acesta ar trebui să circule liber în interiorul Uniunii odată ce a îndeplinit 

formalităţile vamale într-o ţară membră. 

 

Pe lângă identificarea persoanei, o altă problemă importantă este cea a protecţiei 

sanitare şi a asigurării sănătăţii care poate fi determinantă în alegerea unui sejur, într-o ţară 

sau alta. 

 

Problemele de protecţie a sănătăţii turiştilor au două aspecte separate şi paralele. 

Primul aspect vizează prevenirea, iar al doilea este aspectul curativ (de tratare efectivă a 

turiştilor). Desigur că orice măsuri s-ar lua, ele nu ar putea garanta niciodată, în totalitate, 

sănătatea turiştilor. Sunt însă, o serie de reglementări principale, ce apar în publicaţii 

periodice, şi care aparţin Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (în special cele referitoare la 
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vaccinări). De asemenea un rol important îl are şi protecţia sanitară în unele unităţi de servire 

a mesei. 

Toate problemele asigurării sănătăţii turiştilor sunt legate de asigurarea finanţării lor şi 

în mod implicit de securitatea socială asigurată de legislaţia diferitelor ţări. Există situaţii când 

turiştii străini pot beneficia de tratamente gratuite pe baza unor acorduri, pe bază de 

reciprocitate între ţări. 

 

Un rol important revine informării turiştilor în legătură cu o serie de aspecte ale 

călătoriilor, cu mult înainte de a achiziţiona călătoriile, cum ar fi: 

 

 

drepturile şi obligaţiile sale ce decurg din 

călătoria pe care o vor efectua; 

 

serviciile care îi sunt oferite, iar cu privire la 

acestea preţul lor, formalităţile legate de 

prestarea eventuală a serviciilor de sănătate, 

itinerarul călătorilor etc 

 

De-a lungul timpului s-a observat că unii turişti au renunţat la o serie de călătorii în 

vacanţe din cauza slabei organizări a protecţiei sănătăţii, a preţurilor ridicate, ale asigurărilor 

etc. 

Turismul implică mişcare, fapt ce impune ca turistul să folosească un mijloc de 

transport. Dezvoltarea turismului, mai ales a celui internaţional, se află într-o strânsă 

interdependenţă cu dezvoltarea transporturilor. 

 

Indiferent de mijlocul de transport utilizat (ca pondere în preferinţele turiştilor acestea 

sunt: aerian, feroviar, rutier, maritim şi fluvial) autorităţile publice au adoptat o serie de reguli 

şi de reglementări care au drept scop asigurarea securităţii şi protecţiei turiştilor în timpul 

transportului. 

Sigur că nu există nici un transportator care poate garanta o protecţie totală împotriva 

producerii unor accidente. În majoritatea din cazuri, turiştii deschid o serie de proceduri 

juridice împotriva transportatorului, în acest sens, existând modalitatea de acţionare în justiţie 

a transportatorului de către partea lezată (turistul). O altă modalitate este cea a asigurărilor, 

când turiştii se asigură în limita unui nume, transportatorul asumându-şi răspunderea 

petrecerii unui accident, indiferent de cauzele lui. 

 

Pentru creşterea gradului de securitate a transportului este necesar să se adopte o serie 

de măsuri în acest sens, pe categorii de transporturi. 

 

Toate cele expuse mai sus vin a evidenţia importanţa securităţii turiştilor în mijloacele 

de transport, ţinând cont că serviciile de transport deţin între 25% şi 50% din valoarea 

produsului turistic în funcţie de forma de turism. 

 

O altă formă de protecţie a turistului este cea a protecţiei pe timpul sejurului. Turistul 

trebuie să fie informat corect asupra locului de cazare, calităţii serviciilor oferite şi a 

valabilităţii asigurării de sănătate pe care o deţin. De asemenea, mai sunt necesare o serie de 

informaţii privind obiceiurile şi pericolele ce există în locul (ţara) de destinaţie, pentru a evita 

situaţiile neplăcute. 
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Turiştii sunt foarte puţin familiarizaţi cu locurile pe care le vizitează. Acest lucru 

crează o stare de nesiguranţă, ceea ce face să fie uşor recunoscuţi şi etichetaţi ca turişti. Unele 

state au creat un grup poliţienesc numit “poliţia turistică”, format din cunoscători ai limbilor 

străine, specializaţi pe probleme de protecţie a turiştilor. Există multe edificii politice şi 

construcţii unde turiştii străini au acces împreună cu populaţia autohtonă, astfel că securitatea 

acestor edificii (muzee, cinematografe etc.) reprezintă un punct important în protecţia 

turistului. 

 

În cazul apariţiei unor probleme, unul dintre primele demersuri ale turistului este acela 

de a se adresa misiunilor diplomatice ale ţării în care este rezident. 

În fine, o altă problemă a protecţiei turiştilor o constituie asigurarea protecţiei faţă de 

agenţiile şi organizatorii de voiaje. 

 

În decursul timpului s-au înregistrat o multitudine de cazuri în care interesele turiştilor 

sunt puternic lovite de falimentul unor organizatori de voiaje. Ca urmare, au apărut garanţiile 

financiare din partea agenţilor de turism pe care guvernele le cer pentru ca turiştii să poată fi 

despăgubiţi în cazurile de faliment ale organizatorilor de voiaje. 

 

Tot în scopul protecţiei turiştilor este necesară şi acordarea de licenţe de turism, care 

să ateste capacitatea agenţilor de turism de a efectua în conformitate cu reglementările în 

vigoare (interne şi internaţionale), servicii în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti. 

În unele ţări europene cu o industrie dezvoltată a turismului, licenţa este singurul act care 

atestă atât capacitatea financiară, tehnică a agentului de turism, cât şi capacitatea profesională 

a conducătorilor acesteia. 

 

Nu trebuie să încheiem această prezentare a protecţiei turiştilor fără a sublinia rolul pe 

care trebuie să-l aibă informarea, prevenirea şi educarea turiştilor. 

Serviciile financiar-bancare şi de asigurări contribuie la buna gospodărire a resurselor 

statului, ale agenţilor economici şi ale populaţiei, asigurând o circulaţie monetară echilibrată. 

 

Protecţia consumatorilor din domeniul financiar-bancar are o semnificaţie aparte, 

deoarece încrederea consumatorului în aceste servicii este susţinută de faptul că ele reprezintă 

instituţii serioase, cu anume reputaţie, câştigată de-a lungul timpului. De aceea, instituţiilor 

bancare şi de asigurare trebuie să caute să-şi menţină această reputaţie. Aceasta este posibilă 

numai cu o concurenţă adevărată, o autoreglare permanentă şi o schimbare de atitudini. 

 

Companiile bancare şi de asigurări trebuie să fie capabile să convingă clientul că poate 

avea încredere în instituţie. Atragerea interesului consumatorilor va fi mai mare cu cât riscul 

este mai mic, iar depunerile sale pot fi asigurate. Asigurarea depunerilor se face prin 

intermediul fondului de garantare a depozitelor băneşti. 

 

Crearea pieţei unice europene a serviciilor financiare are, în mod inevitabil, un 

puternic impact asupra celor care prestează astfel de servicii, precum şi asupra tuturor celor 

care recurg la asemenea servicii, inclusiv consumatorii individuali. 
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Prestatorii de servicii financiare beneficiază de accesul la o piaţă mult mai vastă, dar 

suportând o concurenţă sporită pe piaţa naţională. Cumpărătorii de servicii financiare sunt 

beneficiarii acestei concurenţe (calitate mai bună a serviciilor, costuri avantajoase etc.). 

 

O problemă specială o constituie protecţia specifică a consumatorului individual, 

deoarece aceştia au nevoie de un nivel mai ridicat de protecţie decât ceilalţi consumatori mai 

experimentaţi sau mai puternici. 

 

Ca urmare, în anul 1996, Comisia Economică a Uniunii Europene a publicat o “Carte 

Verde” în care sunt abordate un număr de aspecte ale intereselor consumatorilor în sectorul 

serviciilor financiare, care includ şi vânzarea lor la distanţă 
49

. 

Această carte verde este alcătuită din trei părţi, şi anume: 

 

partea I-a:  Ce s-a realizat până în prezent ?, remarcă că, realizările de până în 

prezent au vizat trei obiective: protecţia legală a consumatorului, 

diversificarea gamei de servicii şi produse financiare şi preţul serviciilor 

financiare; 

 

partea a II-a: 

Preocupările consumatorilor în cadrul tranzacţiilor transfrontaliere, mai 

ales pe linia aplicării prevederilor legislative în domeniu şi transpunerea 

directivelor comunitare în legislaţiile naţionale. De asemenea, s-a urmărit 

rezolvarea unor probleme ale consumatorilor de produse şi servicii 

financiare: refuzul de a presta servicii financiare pentru non-rezidenţi, 

oferirea unor servicii într-un alt stat comunitar etc. 

 

partea a III-a: Probleme de viitor. În rândul acestora se face referire la o latură specială 

a serviciilor financiare, care s-a dezvoltat rapid, şi anume distribuirea lor 

la distanţă, care implică o nevoie specială de informare a consumatorilor. 

O altă chestiune importantă este acordarea unei perioade de graţie în 

ceea ce priveşte serviciile financiare. 

 

 

Cartea Verde a serviciilor financiare arată că directivele aplicabile în domeniu oferă 

un anumit nivel de protecţie a consumatorului de astfel de servicii. 

 

În ceea ce priveşte ţara noastră, experţii Uniunii Europene au formulat o serie de critici 

la adresa sistemului bancar românesc, considerând că pe termen mediu nu există şanse ca 

acesta să se poată integra, corespunzător, în piaţa internă europeană a serviciilor financiare. 

În acest context, modernizarea sistemului financiar românesc, care va trebui să corespundă 

standardelor europene, este o condiţie de bază a integrării europene şi a trecerii instituţiilor 

respective  la o economie cu adevărat de piaţă. 

 

Serviciile din domeniul audiovizualului sunt o componentă modernă cu o importanţă 

imensă pentru Uniunea Europeană. Libera circulaţie a transmisiunilor televizate reprezintă, în 
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plus, o componentă aparte a însăşi politicii consumatorului, contribuind la mai buna lui 

informare, educare, înţelegere a mentalităţilor celorlalte popoare etc. 

În scopul asigurării liberei circulaţii a serviciilor de televiziune, în ţările Uniunii s-a emis o 

Directivă-cadru care vizează următoarele aspecte: 

 

legea aplicabilă emisiunilor televizate; 

 

promovarea producţiei şi distribuţiei 

programelor europene; 

transmisia televizată a producţiilor 

cinematografice; 

publicitatea televizată şi sponsorizarea; 

 

dreptul la replică.  

 

Pe lângă aceste prevederi referitoare la domeniile coordonate, Directiva mai conţine şi 

o serie de prevederi cu caracter general, cum sunt drepturile şi obligaţiile statelor membre. 

Protecţia adecvată şi eficientă a proprietăţii intelectuale, inclusiv industrială şi/sau comercială, 

este vitală pentru valorificarea deplină a ideilor şi creativităţii oamenilor, concretizate în 

iniţiative novatoare. Această proprietate dispune de un sistem legislativ internaţional bine pus 

la punct de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (O.M.P.I.), iar Uniunea 

Europeană acţionează pentru a înfiinţa o Piaţă Internă a proprietăţii intelectuale. 

 

În majoritatea ţărilor membre Uniunii problemele ce ţin de politica în domeniul mass-

mediei sunt reglementate de autorităţile naţionale sau regionale. În cazul politicii în domeniul 

audio-vizualului, ea trebuie pusă în practică de organismele cu funcţie de reglementare. 

În România, activitatea audio-vizualului este coordonată de către Consiliul Naţional al 

Audiovizualului (C.N.A.), care este organismul responsabil cu reglementările specifice, 

supravegherea şi controlul de specialitate. Acesta nu este subordonat Guvernului, ci 

Parlamentului. 

 

Extinderea tot mai mare a comerţului electronic a făcut ca o mare parte a firmelor să 

se facă cunoscută pe şi prin INTERNET (o reţea a reţelelor de calculatoare), dezvoltându-şi o 

activitate comercială în acest spaţiu.  
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1999 este un an de referinţă şi pentru conectarea la reţea, în general. Numărul total de 

beneficiari în SUA  depăşeşte  cifra de 75 milioane ( 34,6 milioane de familii) sau peste o 

treime din populaţie. Rata creşterii consumatorilor de INTERNET în Europa şi Asia este 

,însă, cu mult mai mare ( Japonia fiind lideră cu 8,7 milioane de familii conectate). 

Segmentele de frunte în comerţul pe reţea sunt turismul, computerele şi alimentele, dar şi 

software-ul , căile , îmbrăcămintea sunt notabile. Soarele nu apune nici o dată în imperiul 

comerţului electronic, ceea ce face ca, consumatorii să acceseze bazele de date preferate ori 

de câte ori au nevoie. Chiar dacă există unele temeri ale consumatorilor legate de fraudele 

asupra cărţilor de credit şi de pierderea intimităţii , aceştia cedează în cele din urmă în faţa 

unei necesităţi mult mai mari – comoditatea.
50

  

 

 
 

Necesitatea acestei forme moderne de comerţ este dată de faptul că, toate conexiunile 

între participanţi se fac foarte rapid, preţul echipamentelor este redus, costul tranzacţiilor este 

mic, iar accesul pe piaţă atât a consumatorilor cât şi al ofertanţilor este liber. 

 

Practic orice persoană particulară sau firmă îşi poate desfăşura activitatea cu ajutorul 

INTERNET-ului, creând un “spaţiu” (web site), în cadrul căruia pot să-şi deruleze afacerile, 

fără a fi necesară deschiderea de birouri de vânzări. 

 

O problemă care se pune în calea comerţului electronic este securitatea tranzacţiilor, 

având în vedere că INTERNET-ul nu este interesat de această problemă, deoarece 

răspunderea revine părţilor în cauză, vânzătorilor şi cumpărătorilor. 

 

Protecţia consumatorilor şi utilizatorilor reţelelor INTERNET se face prin forme 

particulare de protecţie, guvernele implicându-se doar în a supraveghea conţinutul 

informaţiilor vehiculate. Acest fapt a condus la implicarea organizaţiilor nonguvernamentale. 
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Un exemplu în acest sens este INTERNET CONSUMER PROTECTION AGENCY 

(I.C.P.A.), organizaţie particulară, susţinută financiar de membrii săi, având drept scop 

apărarea drepturilor utilizatorilor INTERNET-ului. Aceasta protejează consumatorii care fac 

tranzacţii cu diverse companii prin INTERNET, asigurându-i pe aceştia că întreprinderile care 

vând pe această cale sunt legitimizate să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de seriozitate. 

 

ICPA evaluează şi legitimează firmele care operează pe INTERNET în domeniul 

comercial. Dacă firma este îndreptăţită să desfăşoare activitate în acest domeniu, va putea fi 

identificată printr-un sigiliu, introdus pe propria pagină de Web. 

 

Cu toate că ICPA este o organizaţie particulară, ea va putea informa autorităţile dacă 

există nereguli în legătură cu desfăşurarea ilegală a activităţii 
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Concluzii 

 

 

 

 

Conform datelor INS vânzările din comerţul cu amănuntul, au crescut în 2017 cu 

10,7% ca serie brută. Consumul a fost stimulat prin scăderea taxelor concomitent cu mărirea 

pensilor și salarilor .  

 

Au crescut : Au scăzut 

produse nealimentare +  13,2% de produse alimentare, băuturi şi 

tutun 

-0,2%. 

Comerţul cu amănuntul al 

carburanţilor pentru 

autovehicule 

+  12,4%,   

vânzările de produse 

alimentare, băuturi şi tutun 

+ 6,8%.   

În decembrie, volumul cifrei de 

afaceri pentru comerţul cu 

amănuntul, comparativ cu luna 

precedentă, 

+ 1,3%   

Vânzările în luna decembrie 

2017 comparativ cu luna 

decembrie 2016 

+ 13,4%   
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Aceste cifre  fac ca România să fie considerartă pentru anul 2017 o țară care stă doar 

in consum. Acest model de creştere economică al României se observă din analiza formării 

PIB, care înregistrat în în ultimii 20 de ani o medie de 75%, cu variaţii anuale înregistrate în 

banda 69% – 84%, conform analizei făcute de Coface asupra industriei bunurilor de larg 

consum cu viteză de circulație mare. 

 

Din nefericire acest model nu generează avantaje în economie deoarece  dinamica 

consumului privat este interdependentă corelativ cu evoluţia importurilor.  

 

Cu ajutorul tehnicii de regresie liniară intre variabilele necunoscute (dinamica 

importurilor) si cele cunoscute ( consumul privat ) aplicată perioadei 1995-2016, observăm o 

corelaţie pozitivă mare intre aceste variabile de 76% din evoluţia importurilor, datorită  

dinamici consumului. 

  

In plus aceastî corelatie semnificativă, este amplificată şi de oferta internă inelastică, 

caracterizată de produse de larg consum cu valoare adăugată redusă sau foarte puţin 

diversificată reprezentată cu predilecție de vânzarea echipamentele electronice. 

 

Cresterea consumul este orientată către direcţii care nu generează un efect de tracţiune 

a producţiei industriale. 

 

 

 

Au crescut conform  INS : 

cifra de afaceri din comerţul cu 

amănuntul în primele opt luni ale 

anului curent comparativ cu 

aceeaşi perioadă a anului anterior 

+15,9% creşterea consumului în rândul 

produselor alimentare, băuturi şi 

tutun 

+19,6% 

produsele nealimentare +15,3% consumul de carburant +11,3%. 

 

 

Dinamica consumului este puternic corelată şi cu evoluţia creditării în economie, în 

condiţiile în care venitul disponibil este insuficient pentru a acoperi toate nevoile de consum.  
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Consumul mediu zilnic de calorii pe o persoana, pe categorii de gospodarii, dupa statutul 

ocupational al capului gospodariei, in anul 2017  
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Consumul mediu zilnic de calorii pe o persoana, dupa 
marimea gospodariei, in anul 2017 

 
3303  

 
3500      

3000 
2717 

2321 2146 2107 2029  

2500      
    

2000 
 

1500 
 

1000 
 

500 
 

0  
1 2 3 4 5 6 persoane  

persoana persoane persoane persoane persoane si mai multe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97



Structura cheltuielilor pentru cumpararea marfurilor nealimentare, 
pe medii de rezidenta, in anul 2017 

 
Urban Rural 

 
 

 

20,9 
17,1% 

24,1% 18,7%  

 3,3%  

18,3% 
9,5% 14,2% 

 23,2% 

 14,1% 5,7%  
9,8% 

9,0% 
12,1%   

 Imbracaminte si incaltaminte  
 Combustibili lichizi si solizi  
 Produse medicale, aparate si medicamente  
 Mijloace auto-moto si alte mijloace de transport, carburanti, lubrifianti si alte produse de intretinere  
 Articole si produse pentru ingrijire personala  
 Tigari, tutun, articole si accesorii pentru fumat  
 Altele 
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CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR, 
DUPĂ SEXUL CAPULUI GOSPODĂRIEI, ÎN ANUL 2017 
 

- medii lunare pe o gospodărie, 
lei -   

  
Total sexul capului gospodăriei: 

    

  gospodării 
Masculin Feminin    

     

 Total cheltuieli 528,58 564,79 431,80 

 din care, pentru:    

 Chirie 19,02 17,26 23,73 

 Energie electrică 96,55 101,86 82,35 

 Energie termică 14,41 13,96 15,62 

 Gaze naturale 60,51 64,11 50,89 

 Apă, canal, salubritate    
 şi servicii comunale 58,98 61,85 51,32 

 Alte servicii pentru    
 întreţinerea locuinţei 18,82 21,16 12,57 

 Confecţionarea, repararea şi    
 închirierea îmbrăcămintei şi    

 încălţămintei 1,42 1,42 1,43 

 Servicii de sănătate 30,87 32,59 26,26 

 Servicii de transport 36,50 39,34 28,90 

 Poştă şi curier 0,59 0,66 0,38 

 Servicii de telefonie 97,79 106,43 74,70 

 Tratamentul sanitar - veterinar    
 al animalelor de casă 0,44 0,44 0,45 

 Servicii culturale şi de recreere 8,62 9,81 5,44 

 Abonamente radio - TV 18,72 18,80 18,49 

 Lucrări foto 0,20 0,25 0,08 

 Jocuri de noroc 0,61 0,73 0,28 

 Educaţie 3,72 3,89 3,26 

 Servicii de cazare    
 (altele decât cele de    

 natură turistică) 4,53 5,29 2,49 

 Servicii turistice 19,12 23,06 8,58 

 Îngrijire personală 18,26 20,19 13,10 

 Îngrijirea la domiciliu 1,80 1,59 2,37 

 Asigurări 10,27 12,09 5,39 
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TABELUL 78. 
CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR, 
DUPĂ VÂRSTA CAPULUI GOSPODĂRIEI, ÎN ANUL 2017 
 

- medii lunare pe o 
gospodărie, lei -  

  Total  vârsta capului gospodăriei:  
  

gospodării 
     

  15 – 24 25 – 34 35 – 49 50 – 64 65 ani şi 

   ani ani ani ani peste 

 Total cheltuieli 528,58 707,58 658,05 628,08 537,01 380,47 

 din care, pentru:       

 Chirie 19,02 277,27 83,20 18,74 3,75 0,94 

 Energie electrică 96,55 75,44 91,64 109,63 99,32 84,58 

 Energie termică 14,41 20,20 22,89 15,25 13,29 11,61 

 Gaze naturale 60,51 55,66 66,83 67,80 64,51 48,53 

 Apă, canal, salubritate       
 şi servicii comunale 58,98 57,56 72,91 67,77 61,43 44,35 

 Alte servicii pentru       
 întreţinerea locuinţei 18,82 5,01 28,22 19,28 17,42 17,11 

 Confecţionarea, repararea şi       
 închirierea îmbrăcămintei şi       

 încălţămintei 1,42 5,26 1,53 1,48 1,41 1,19 

 Servicii de sănătate 30,87 11,49 28,12 30,08 34,16 30,48 

 Servicii de transport 36,50 38,07 35,12 47,17 39,66 24,35 

 Poştă şi curier 0,59 0,38 0,89 0,88 0,55 0,25 

 Servicii de telefonie 97,79 96,82 109,75 124,77 102,38 65,19 

 Tratamentul sanitar -veterinar       
 al animalelor de casă 0,44 0,08 0,23 0,47 0,58 0,38 

 Servicii culturale şi de recreere 8,62 17,70 13,70 14,48 7,30 2,33 

 Abonamente radio - TV 18,72 14,41 17,71 17,51 18,90 20,18 

 Lucrări foto 0,20 - 0,14 0,29 0,32 0,05 

 Jocuri de noroc 0,61 0,20 1,12 0,51 0,70 0,47 

 Educaţie 3,72 5,11 7,40 6,83 2,39 0,73 

 Servicii de cazare       
 (altele decât cele de       

 natură turistică) 4,53 0,99 0,56 8,42 5,56 1,49 

 Servicii turistice 19,12 6,26 25,69 27,29 25,09 4,90 

 Îngrijire personală 18,26 18,24 25,02 24,96 18,82 9,42 

 Îngrijirea la domiciliu 1,80 - 1,14 2,93 0,54 2,12 

 Asigurări 10,27 0,51 12,85 13,84 11,64 5,37 
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TABELUL 77.  
CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR, 
DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODĂRIEI, ÎN ANUL 2017 

 
- medii lunare pe o gospodărie, 
lei -  

 Total  nivelul de instruire:  

 gospodării Primar 
1) 

Secundar Superior 

Total cheltuieli 528,58 209,35 450,57 877,40 

din care, pentru:     

Chirie 19,02 6,90 13,88 41,82 

Energie electrică 96,55 81,58 94,50 105,87 

Energie termică 14,41 - 11,13 29,12 

Gaze naturale 60,51 11,70 51,60 100,62 

Apă, canal, salubritate     
şi servicii comunale 58,98 24,80 50,71 95,97 

Alte servicii pentru     
întreţinerea locuinţei 18,82 1,32 12,21 48,16 

Confecţionarea, repararea şi     

închirierea îmbrăcămintei şi     
încălţămintei 1,42 0,14 1,02 3,20 

Servicii de sănătate 30,87 3,66 25,26 56,05 

Servicii de transport 36,50 8,18 34,07 47,78 

Poştă şi curier 0,59 0,11 0,43 1,28 

Servicii de telefonie 97,79 44,30 88,50 139,68 

Tratamentul sanitar - veterinar     
al animalelor de casă 0,44 - 0,34 0,90 

Servicii culturale şi de recreere 8,62 0,40 4,74 25,79 

Abonamente radio - TV 18,72 18,73 19,45 15,53 

Lucrări foto 0,20 - 0,19 0,27 

Jocuri de noroc 0,61 - 0,62 0,55 

Educaţie 3,72 - 2,84 7,66 

Servicii de cazare     
(altele decât cele de     

natură turistică) 4,53 - 4,34 5,45 

Servicii turistice 19,12 - 8,52 65,96 

Îngrijire personală 18,26 2,15 12,46 43,99 

Îngrijirea la domiciliu 1,80 1,56 0,92 5,68 

Asigurări 10,27 3,32 7,40 22,96  
 

1) Inclusiv fără şcoală absolvită
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TABELUL 76.  
CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR, 
DUPĂ NUMĂRUL COPIILOR SUB 18 ANI, ÎN ANUL 2017 
 

- medii lunare pe o 
persoană, lei -  

  Total Gospodării Gospodării  gospodării cu:  
  

gospodării 
fără copii cu copii 1 2 3 4 copii şi 

  
sub 18 ani sub 18 ani copil copii copii mai mulţi    

 Total cheltuieli 201,18 222,04 169,97 208,53 153,56 100,81 51,48 

 din care, pentru:        

 Chirie 7,24 8,42 5,47 6,34 5,72 1,59 2,22 

 Energie electrică 36,75 41,50 29,64 33,79 28,36 21,55 14,62 

 Energie termică 5,49 6,48 4,00 5,65 3,18 0,90 - 

 Gaze naturale 23,03 26,49 17,85 22,67 16,02 8,35 2,87 

 Apă, canal, salubritate        
 şi servicii comunale 22,45 24,92 18,74 23,81 16,40 9,50 4,63 

 Alte servicii pentru        
 întreţinerea locuinţei 7,16 7,91 6,04 8,61 4,42 2,19 0,42 

 Confecţionarea,        

 repararea şi        
 închirierea        

 îmbrăcămintei şi        
 încălţămintei 0,54 0,71 0,29 0,46 0,16 0,13 - 

 Servicii de sănătate 11,75 14,56 7,54 10,31 5,47 5,35 0,73 

 Servicii de transport 13,89 15,18 11,96 14,00 10,78 9,67 5,69 

 Poştă şi curier 0,22 0,26 0,16 0,26 0,05 0,19 0,01 

 Servicii de telefonie 37,22 39,62 33,63 40,13 31,20 20,56 13,48 

 Tratamentul        

 sanitar -veterinar al        
 animalelor de casă 0,17 0,24 0,06 0,07 0,06 0,08 - 

 Servicii culturale şi        
 de recreere 3,28 2,50 4,46 5,42 4,35 2,26 0,15 

 Abonamente        
 radio - TV 7,12 8,81 4,61 5,53 3,96 3,56 2,53 

 Lucrări foto 0,08 0,04 0,13 0,22 0,07 - - 

 Jocuri de noroc 0,23 0,30 0,13 0,17 0,12 0,06 - 

 Educaţie 1,41 0,95 2,11 3,00 1,56 0,78 0,09 

 Servicii de cazare        
 (altele decât cele de        

 natură turistică) 1,72 1,65 1,83 2,56 1,05 1,23 1,58 

 Servicii turistice 7,28 7,01 7,67 8,91 7,66 5,80 - 

 Îngrijire personală 6,95 7,14 6,67 8,49 5,77 3,95 1,00 

 Îngrijirea la domiciliu 0,69 0,53 0,91 0,56 1,53 0,87 - 

 Asigurări 3,91 4,23 3,42 4,14 3,41 1,58 0,17 
: 
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TABELUL 75.  
CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR, 
DUPĂ MĂRIMEA GOSPODĂRIEI, ÎN ANUL 2017 
 

- medii lunare pe o 
persoană, lei -  

  Total   gospodării formate din:   
  

gospodării 
      

  1 2 3 4 5 6 persoane 

   persoană persoane persoane persoane persoane şi mai multe 

 Total cheltuieli 201,18 328,60 251,85 218,10 161,09 126,96 94,89 

 din care, pentru:        

 Chirie 7,24 22,06 11,77 6,02 3,14 1,86 1,40 

 Energie electrică 36,75 67,34 45,81 34,72 29,91 24,63 21,13 

 Energie termică 5,49 14,10 7,65 5,80 3,36 1,82 0,61 

 Gaze naturale 23,03 41,73 31,83 25,09 16,01 12,53 7,48 

 Apă, canal,        

 salubritate şi        
 servicii comunale 22,45 39,80 29,30 24,99 16,56 12,31 8,58 

 Alte servicii pentru        
 întreţinerea locuinţei 7,16 13,10 9,78 8,58 4,08 3,71 3,03 

 Confecţionarea,        
 repararea şi        

 închirierea        
 îmbrăcămintei şi        

 încălţămintei 0,54 0,95 0,79 0,57 0,25 0,14 0,62 

 Servicii de sănătate 11,75 17,77 17,97 11,31 7,38 9,30 5,28 

 Servicii de transport 13,89 17,14 15,65 14,50 13,15 11,18 9,71 

 Poştă şi curier 0,22 0,27 0,40 0,27 0,10 0,15 0,01 

 Servicii de telefonie 37,22 50,04 42,68 41,23 33,78 26,47 21,87 

 Tratamentul        
 sanitar - veterinar al        

 animalelor de casă 0,17 0,38 0,29 0,13 0,09 0,09 0,06 

 Servicii culturale şi        
 de recreere 3,28 2,14 3,32 4,11 4,12 2,91 0,47 

 Abonamente        
 radio - TV 7,12 19,57 9,83 6,04 4,26 3,59 2,62 

 Lucrări foto 0,08 0,05 0,05 0,08 0,16 0,03 0,02 

 Jocuri de noroc 0,23 0,42 0,26 0,23 0,17 0,19 0,18 

 Educaţie 1,41 0,33 0,29 2,58 2,26 1,02 0,63 

 Servicii de cazare        
 (altele decât cele de        

 natură turistică) 1,72 0,09 0,33 2,15 3,08 1,88 2,12 

 Servicii turistice 7,28 6,14 7,14 11,20 6,69 4,45 3,35 

 Îngrijire personală 6,95 7,29 8,82 8,57 6,12 4,18 2,93 

 Îngrijirea la domiciliu 0,69 2,23 0,38 0,71 0,50 1,13 - 

 Asigurări 3,91 3,20 5,13 4,94 3,58 2,09 1,66 
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TABELUL 74.  
CHELTUIELI PENTRU PLATA SERVICIILOR, 
PE REGIUNI, ÎN ANUL 2017 
 

- medii lunare pe o 
gospodărie, lei -  

     Regiuni:      
  

Nord- Sud- Sud- 
Sud-  

Nord- 
 

Bucureşti- 
 

  Vest Vest Centru  

  

Est Est Muntenia Vest Ilfov 
 

  
Oltenia 

   
           

 Total cheltuieli 436,07 498,82 477,04 420,98 513,89 537,78 549,11 821,89   
 din care, pentru:           

 Chirie 15,02 18,85 7,25 2,78 20,97 16,84 20,61 52,30   

 Energie electrică 94,39 100,94 99,70 96,53 108,75 86,32 89,74 98,98   

 Energie termică 4,03 16,70 8,43 16,32 11,01 10,67 1,75 50,69   

 Gaze naturale 44,33 38,31 53,14 31,96 73,90 71,41 100,06 79,15   

 Apă, canal,           
 salubritate şi           

 servicii comunale 40,06 60,78 47,88 39,34 59,10 58,56 57,81 114,59   

 Alte servicii pentru           
 întreţinerea locuinţei 16,60 16,53 14,74 14,05 24,87 26,15 10,52 29,07   

 Confecţionarea,           
 repararea şi           

 închirierea           

 îmbrăcămintei şi           

 încălţămintei 0,50 0,79 0,68 1,06 1,21 1,72 1,14 4,68   

 Servicii de sănătate 21,88 34,96 30,21 25,12 18,66 33,48 29,34 52,41   

 Servicii de transport 32,76 31,21 38,19 25,39 23,63 34,02 30,01 73,08   

 Poştă şi curier 0,78 0,46 0,33 0,76 0,34 0,56 0,95 0,52   

 Servicii de telefonie 78,32 93,03 91,57 94,42 101,39 92,97 105,55 134,60   

 Tratamentul           
 sanitar - veterinar al           

 animalelor de casă 0,35 0,47 0,23 0,19 0,37 0,59 0,25 1,09   

 Servicii culturale şi           
 de recreere 5,29 8,93 5,72 2,03 4,57 7,90 9,19 25,28   

 Abonamente           
 radio - TV 22,11 21,25 22,08 14,09 19,22 19,27 18,99 9,94   

 Lucrări foto 0,02 0,21 - 0,31 0,59 0,31 0,24 0,17   

 Jocuri de noroc 0,32 0,74 0,62 1,33 0,54 0,92 0,24 0,30   

 Educaţie 2,91 1,35 1,57 1,31 2,00 4,91 6,31 9,53   

 Servicii de cazare           
 (altele decât cele de           

 natură turistică) 6,18 5,75 5,52 5,89 2,86 4,98 3,93 -   

 Servicii turistice 15,36 17,49 20,08 20,47 11,93 23,86 18,67 24,49   

 Îngrijire personală 12,49 12,55 11,93 17,77 14,50 21,90 24,73 33,16   

 Îngrijirea la domiciliu 1,20 1,39 2,10 0,18 1,05 1,99 1,81 4,39   

 Asigurări 10,67 9,34 6,77 5,09 7,19 13,24 12,71 16,29   
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TABELUL 72.  
CHELTUIELI PENTRU CUMPĂRAREA DE MĂRFURI NEALIMENTARE, 
DUPĂ SEXUL CAPULUI GOSPODĂRIEI, ÎN ANUL 2017 (continuare) 
 
  - medii lunare pe o gospodărie, lei - 

 
Total sexul capului gospodăriei: 

   

 gospodării 
Masculin Feminin   

    

Produse medicale, aparate şi medicamente 68,48 65,53 76,39 

din care:    
- medicamente de uz uman 64,68 61,48 73,23 
- aparatură terapeutică şi    

echipamente medicale 3,31 3,48 2,85 

Mijloace auto-moto şi alte mijloace de    
transport, accesorii şi piese de schimb 18,12 23,29 4,29 

Carburanţi şi lubrifianţi 79,92 97,07 34,07 
din care:    

- benzină 53,15 63,69 24,97 

Aparate telefonice, echipamente    
audio-video, fotografice şi de    

procesare a informaţiilor, accesorii 12,08 14,04 6,85 
din care:    

- aparate de radio şi alte aparate    
pentru redarea sunetului 0,31 0,37 0,14 

- televizoare şi videocasetofoane 5,35 6,34 2,71 
- echipamente de procesare a    

informaţiilor, accesorii 2,30 2,59 1,52 

Alte articole şi bunuri de folosinţă    
îndelungată pentru recreere şi cultură 28,46 31,54 20,23 

din care:    

- jocuri şi jucării 5,74 6,46 3,82 

- flori naturale 4,25 4,64 3,20 

- grădinărit şi plante 0,52 0,57 0,39 

- animale şi păsări de casă    
(inclusiv hrana şi medicamentele) 1,42 1,41 1,45 

- cărţi, ziare şi papetărie 15,14 16,90 10,44 

Articole şi produse pentru îngrijire 60,60 64,84 49,24 

personală, total    

- săpun de toaletă 4,48 4,70 3,91 
- articole de parfumerie şi cosmetică 30,94 32,76 26,06 
- alte articole pentru îngrijire personală 25,18 27,38 19,27 

Bunuri personale 2,83 2,95 2,53 
din care:    

- bijuterii 1,92 2,05 1,54 

Ţigări, tutun, articole şi accesorii    
pentru fumat 123,05 142,04 72,26 
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TABELUL 72.  
CHELTUIELI PENTRU CUMPĂRAREA DE MĂRFURI NEALIMENTARE, 
DUPĂ SEXUL CAPULUI GOSPODĂRIEI, ÎN ANUL 2017 
 

- medii lunare pe o 
gospodărie, lei -   

 
Total sexul capului gospodăriei: 

   

 gospodării 
Masculin Feminin   

    

Total cheltuieli 735,14 818,16 513,12 

din care, pentru:    

Îmbrăcăminte 78,44 88,14 52,51 

din care:    

- confecţii 56,54 64,01 36,54 

- tricotaje 13,07 14,84 8,34 

- ciorapi şi şosete 6,11 6,68 4,59 

Încălţăminte 64,74 71,79 45,88 

Produse pentru repararea    
curentă a locuinţei 7,55 8,96 3,76 

Combustibili lichizi 19,44 20,14 17,57 

din care:    

- gaz lichefiat (aragaz) 19,42 20,12 17,55 

Combustibili solizi    
(lemne şi cărbuni) 60,21 64,88 47,70 

Mobilă şi articole de mobilier 12,01 14,42 5,56 

din care:    

- mobilă 10,63 12,65 5,26 

Covoare şi alte articole    
pentru acoperit podeaua 5,05 5,78 3,10 

Articole textile de uz gospodăresc 12,66 13,67 9,95 

Aparate de uz casnic 25,38 28,77 16,31 

din care:    

- frigidere şi congelatoare 5,92 7,02 2,98 
- maşini de spălat rufe, vase 4,25 4,83 2,68 
- maşini de încălzit şi aparate    

de aer condiţionat 1,55 1,16 2,59 

Sticlărie, veselă şi alte articole    
de menaj 4,20 4,82 2,54 

Instrumente şi echipamente    
pentru casă şi grădină 1,59 1,81 1,00 

Produse pentru întreţinerea    
curentă a locuinţei 45,33 48,01 38,16 

din care:    

- detergenţi 27,19 28,95 22,46  
 
Începând cu anul 2015, s-a folosit Clasificarea standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum la nivel de 5 DIGITI 

şi pot exista diferenţe faţă de anii anteriori la anumite produse şi servicii. 
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TABELUL 70.  
CHELTUIELI PENTRU CUMPĂRAREA DE MĂRFURI NEALIMENTARE, 
DUPĂ VÂRSTA CAPULUI GOSPODĂRIEI, ÎN ANUL 2017 (continuare) 
 

- medii lunare pe o 
gospodărie, lei -  

  Total  vârsta capului gospodăriei:  
  

15 – 24 25 – 34 35 – 49 50 – 64 65 ani şi   
gospodării   

ani ani ani ani peste    

 Produse medicale, aparate şi medicamente 68,48 17,62 35,53 39,95 70,80 105,55 

 din care:       
 - medicamente de uz uman 64,68 16,76 32,70 37,45 67,10 100,02 
 - aparatură terapeutică şi       
 echipamente medicale 3,31 0,78 2,58 2,13 3,14 4,87 

 Mijloace auto-moto şi alte mijloace de       

 transport, accesorii şi piese de schimb 18,12 2,64 48,48 30,14 11,69 3,36 

 Carburanţi şi lubrifianţi 79,92 41,70 113,81 116,40 87,03 30,85 
 din care:       

 - benzină 53,15 35,19 72,85 74,31 60,19 22,01 

 Aparate telefonice, echipamente       
 audio-video, fotografice şi de       

 procesare a informaţiilor, accesorii 12,08 8,05 15,00 19,21 13,30 3,71 
 din care:       

 - aparate de radio şi alte aparate       

 pentru redarea sunetului 0,31 3,05 0,47 0,26 0,26 0,22 
 - televizoare şi videocasetofoane 5,35 - 9,20 6,06 7,35 1,98 
 - echipamente de procesare a       
 informaţiilor, accesorii 2,30 0,22 1,14 5,58 1,22 0,66 

 Alte articole şi bunuri de folosinţă       
 îndelungată pentru recreere şi cultură 28,46 33,27 40,33 46,23 22,25 13,35 

 din care:       

 - jocuri şi jucării 5,74 1,74 13,75 10,65 2,29 1,73 

 - flori naturale 4,25 4,10 6,81 4,83 4,24 2,89 

 - grădinărit şi plante 0,52 - 0,36 0,62 0,41 0,60 

 - animale şi păsări de casă       
 (inclusiv hrana şi medicamentele) 1,42 0,68 2,11 1,40 1,85 0,87 

 - cărţi, ziare şi papetărie 15,14 26,02 14,86 26,26 12,33 6,93 

 Articole şi produse pentru îngrijire       

 personală, total 60,60 70,81 90,96 75,65 60,62 36,46 

 - săpun de toaletă 4,48 3,71 5,11 5,03 4,68 3,64 
 - articole de parfumerie şi cosmetică 30,94 41,75 45,79 40,84 31,22 16,32 
 - alte articole pentru îngrijire personală 25,18 25,35 40,06 29,78 24,72 16,50 

 Bunuri personale 2,83 6,28 4,89 3,22 3,59 1,03 

 din care:       

 - bijuterii 1,92 1,73 3,33 2,30 2,48 0,63 

 Ţigări, tutun, articole şi accesorii       

 pentru fumat 123,05 86,90 160,48 149,28 147,16 67,66 
        

 
TABELUL 70.  
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CHELTUIELI PENTRU CUMPĂRAREA DE MĂRFURI NEALIMENTARE, 
DUPĂ VÂRSTA CAPULUI GOSPODĂRIEI, ÎN ANUL 2017 
 

- medii lunare pe o 
gospodărie, lei -  

 Total  vârsta capului gospodăriei:  
 

gospodării 
     

 15 – 24 25 – 34 35 – 49 50 – 64 65 ani şi 

  ani ani ani ani peste 

Total cheltuieli 735,14 526,55 865,64 899,68 759,49 529,11 

din care, pentru:       

Îmbrăcăminte 78,44 83,62 109,42 115,17 75,60 36,79 

din care:       

- confecţii 56,54 65,75 81,89 85,48 53,47 23,91 

- tricotaje 13,07 12,37 17,84 17,83 12,72 7,47 

- ciorapi şi şosete 6,11 3,64 5,28 8,30 6,40 4,21 

Încălţăminte 64,74 56,50 76,37 93,45 64,94 34,70 

Produse pentru repararea       
curentă a locuinţei 7,55 1,56 10,55 8,34 8,04 5,67 

Combustibili lichizi 19,44 9,19 13,03 19,17 19,01 22,54 

din care:       

- gaz lichefiat (aragaz) 19,42 9,19 13,02 19,15 19,01 22,51 

Combustibili solizi       
(lemne şi cărbuni) 60,21 38,83 29,44 54,88 53,46 81,70 

Mobilă şi articole de mobilier 12,01 3,26 12,18 12,82 14,48 9,46 

din care:       

- mobilă 10,63 1,75 11,23 9,64 13,75 9,07 

Covoare şi alte articole pentru       
acoperit podeaua 5,05 4,97 4,14 6,04 5,63 3,93 

Articole textile de uz gospodăresc 12,66 3,57 15,07 13,69 13,28 10,76 

Aparate de uz casnic 25,38 23,45 24,24 31,44 29,94 16,35 

din care:       

- frigidere şi congelatoare 5,92 - 5,40 6,17 8,61 3,80 
- maşini de spălat rufe, vase 4,25 9,64 3,94 6,04 3,91 2,76 
- maşini de încălzit şi aparate       

de aer condiţionat 1,55 - 0,13 2,16 2,34 0,85 

Sticlărie, veselă şi alte articole       
de menaj 4,20 1,91 6,50 4,30 4,43 3,25 

Instrumente şi echipamente       
pentru casă şi grădină 1,59 0,20 1,16 1,55 1,84 1,61 

Produse pentru întreţinerea       
curentă a locuinţei 45,33 27,48 47,63 52,58 47,21 37,05 

din care:       

- detergenţi 27,19 16,23 27,53 31,90 28,44 22,12  
 
Începând cu anul 2015, s-a folosit Clasificarea standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum la nivel de 5 

DIGITI şi pot exista diferenţe faţă de anii anteriori la anumite produse şi servicii. 
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TABELUL 69.  
CHELTUIELI PENTRU CUMPĂRAREA DE MĂRFURI NEALIMENTARE, 
DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE AL CAPULUI GOSPODĂRIEI, ÎN ANUL 2017 
 

- medii lunare pe o 
gospodărie, lei -  

 Total  nivelul de instruire:  

 gospodării Primar 
1) 

Secundar Superior 

Total cheltuieli 735,14 342,73 644,21 1142,15 

din care, pentru:     

Îmbrăcăminte 78,44 15,00 63,82 143,87 

din care:     

- confecţii 56,54 7,42 44,99 108,21 

- tricotaje 13,07 3,30 11,11 21,89 

- ciorapi şi şosete 6,11 3,91 5,56 8,55 

Încălţăminte 64,74 12,52 53,18 116,55 

Produse pentru repararea     
curentă a locuinţei 7,55 0,42 6,41 12,70 

Combustibili lichizi 19,44 27,60 22,00 8,05 

din care:     

- gaz lichefiat (aragaz) 19,42 27,60 21,98 8,05 

Combustibili solizi     
(lemne şi cărbuni) 60,21 100,48 65,71 35,18 

Mobilă şi articole de mobilier 12,01 - 10,41 19,30 

din care:     

- mobilă 10,63 - 9,12 17,52 

Covoare şi alte articole pentru     
acoperit podeaua 5,05 0,56 4,12 9,20 

Articole textile de uz gospodăresc 12,66 1,63 10,68 21,55 

Aparate de uz casnic 25,38 2,82 19,72 50,68 

din care:     

- frigidere şi congelatoare 5,92 - 4,56 11,99 
- maşini de spălat rufe, vase 4,25 - 3,10 9,36 
- maşini de încălzit şi aparate     

de aer condiţionat 1,55 - 1,01 3,97 

Sticlărie, veselă şi alte articole     
de menaj 4,20 0,07 3,35 8,03 

Instrumente şi echipamente     
pentru casă şi grădină 1,59 0,39 1,59 1,61 

Produse pentru întreţinerea     
curentă a locuinţei 45,33 30,40 42,01 60,22 

din care:     

- detergenţi 27,19 19,36 25,93 32,87   
1) Inclusiv fără şcoală absolvită

 
 
Începând cu anul 2015, s-a folosit Clasificarea standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum la nivel de 5 

DIGITI şi pot exista diferenţe faţă de anii anteriori la anumite produse şi servicii. 
 
TABELUL 67.  
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CHELTUIELI PENTRU CUMPĂRAREA DE MĂRFURI NEALIMENTARE, 
DUPĂ MĂRIMEA GOSPODĂRIEI, ÎN ANUL 2017 (continuare) 
 

- medii lunare pe o 
persoană, lei -  

  Total   gospodării formate din:   
  

gospodării 
      

  1 2 3 4 5 6 persoane 

   persoană persoane persoane persoane persoane şi mai multe 

 Alte articole şi        
 bunuri de folosinţă        

 îndelungată pentru        
 recreere şi cultură 10,83 9,28 9,12 12,96 13,03 9,64 7,01 

 din care:        

 - jocuri şi jucării 2,18 0,44 0,95 3,59 3,10 1,60 1,71 

 - flori naturale 1,62 2,51 2,13 1,84 1,36 0,76 0,50 

 - grădinărit şi plante 0,20 0,34 0,25 0,14 0,18 0,26 0,06 

 - animale şi păsări de        
 casă (inclusiv hrana şi        

 medicamentele) 0,54 0,98 0,82 0,62 0,34 0,24 0,10 

 - cărţi, ziare şi        
 papetărie 5,76 4,58 4,27 6,25 7,51 6,29 4,48 

 Articole şi produse        
 pentru îngrijire        

 personală, total 23,06 34,80 27,74 26,48 18,94 14,66 11,37 

 - săpun de toaletă 1,71 3,07 2,15 1,71 1,37 1,03 0,90 

 - articole de parfumerie        
 şi cosmetică 11,77 17,70 14,76 13,95 9,57 6,65 4,39 

 - alte articole pentru        
 îngrijire personală 9,58 14,03 10,83 10,82 8,00 6,98 6,08 

 Bunuri personale 1,08 1,45 1,69 1,06 0,85 0,27 0,66 

 din care:        

 - bijuterii 0,73 0,60 1,20 0,74 0,61 0,16 0,54 

 Ţigări, tutun, articole şi        

 accesorii pentru fumat 46,83 54,16 60,23 55,35 37,37 30,73 26,00 
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EROAREA JUDICIARĂ. MECANISME ȘI 
IMPLICAȚII PSIHOLOGICE 
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FĂPTUITORUL DIN PERSPECTIVA 

MEDIULUI PRIVATIV

No iuni generale. Puncte de vedere i accep iuni asupra 
pedepsei prin privarea de libertate 
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Fenomene psihsociologice ale 
mediului privativ de libertate 
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60
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Justiția administrației publice din 
perspectiva psihologică 
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Factorii psihologici implicați în 
relația interpersonală 

 cetățean – funcționar public 
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Investigația criminalistică a locului faptei 
Profiling-ul criminal în investigațiile 

criminalistice79 
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Coordonatele psihologice ale instituțiilor 
confruntării, prezentării 

pentru recunoaștere 
și 

 reconstituire  
ca activități ale urmăririi penale.
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Practicile specifice conceptului de justiție 
restaurativă 
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Justi ia restaurativă în sistemul 

 penitenciar
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Victime, victimizări i victimizatori pe 
terenul disfunc ionalită ilor Psihice.  

Conduite disfunc ional dizarmonice psihic (suicid, 
agresivitate, responsabilitate, discernământ etc.) 
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719



 

720
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729
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Expertiza medico-legală 
Psihiatrică 
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Cu mulțumiri, colegei noastre 
Psiholog, 

Lazăr Oana 

COMPENDIU INTERDISCIPLINAR 
UNIVERSITAR 
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