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SCOPUL STUDIULUI:

• Identificarea gradului de informare a tinerilor cu privire la drepturile pe care 

le au în calitate de consumatori

• RESPONDENȚI: 

• 320 de elevi din clasele IX-XII

• PERIOADA APLICĂRII CHESTIONARULUI: 
• 1 – 12 martie 2021



Fete

64%

Băieți

36%

Rural

57%

Urban

43%

Distribuția respondenților



Măsura în care sunt cunoscute drepturile pe care 

le avem în calitate de consumatori 

În foarte mică măsură În foarte mare măsură



76%

24%
CLASIC

ONLINE

Forma de comerț agreată



UNEORI

62%

DESTUL DE 

DES

27%

NICIODATĂ

11%

Cu ce frecvență faceți cumpărături online?



Prețul

16%

Calitatea

79%

Marca

4%
Ambalajul

1%
Criterul în funcție de 

care aleg să cumpere 

un produs sau un 

serviciu



Uneori

73%

Întotdeauna

24%

Niciodată

3%

Cât de des citiți etichetele produselor sau informațiile

de pe ambalajele acestora?



În foarte mare măsurăÎn foarte mică măsură

Înțelegerea mesajelor de pe etichetă



58%31%

6% 5%

Citesc eticheta sau informațiile de pe ambalaj

Mă documentez pe internet

Întreb vânzătorul

Întreb prietenii, familia sau colegii

Modalitatea de informare despre produsele pe care 

le cumpără



În foarte mică măsură În foarte mare măsură

Influența publicității asupra deciziei de cumpărare



45%
55% DA

NU

Ați făcut cel puțin o dată o sesizare referitoare la o 

nemulțumire pe care ați avut-o în calitate de consumator?



Motivul pentru care au făcut sesizarea



În cazul unei nemulțumiri referitoare la încălcarea unui 

drept pe care îl au în calitate de consumator, s-ar adresa:



În cine ați avea mai multă încredere pentru a obține 

informații corecte și sfaturi despre drepturile dvs. de 

consumator? 



Pe parcursul ultimilor 2 ani ați observat vreo campanie de 

informare/publicitară privind drepturile consumatorilor?
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COMPANIILE DE 

TELEFONIE MOBILĂ ȘI 

INTERNET

MAGAZINELE CARE 

COMERCIALIZEAZĂ 

PRODUSE 

ALIMENTARE

MAGAZINELE CARE 

COMERCIALIZEAZĂ 

ÎMBRĂCĂMINTE 

ȘI/SAU ÎNCĂLȚĂMITE

MAGAZINELE CARE 

COMERCIALIZEAZĂ 

PRODUSE 

ELECTROCASNICE ȘI 

ELECTRONICE

BĂNCILE SAU ALȚI 

FURNIZORI DE 

SERVICII FINANCIARE

FIRMELE DE 

TRANSPORT

Da Nu Nu știu

Considerați că operatorii economici respectă legislația 

specifică protecției consumatorilor?



CONCLUZII:

❖ este nevoie de o mai bună cunoaștere a drepturilor pe care le avem în 

calitate de consumatori (s-a constatat că un număr semnificativ de colegi 

au declarat că le cunosc în mică și foarte mică măsură) . 

❖ este foarte important să fim bine informați și pentru asta ar trebui să citim 

cu atenție mesajele de pe etichete și mai ales să le înțelegem.

❖ ar fi foarte bine să beneficiem de mai multe campanii de informare și 

educare a consumatorilor. 


