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Rezumat 

Imaginea pozitivă a produselor ecologice în rândul noii generaţii de consumatori s-
a dezvoltat treptat, întemeindu-se, astăzi, pe o serie de cercetări şi studii de specialitate, 
realizate de organisme guvernamentale, de organizaţii şi institute de cercetare de profil, 
care arată că aceste produse au, din punct de vedere al valorii nutritive, un aport ridicat de 
nutrienţi cu impact pozitiv asupra sănătăţii. În plus, operatorii economici care produc şi/sau 
comercializează astfel de produse trebuie să se supună unor reglementări riguroase în ceea 
ce priveşte obţinerea certificatului ecologic şi a dreptului de aplicare a siglei ecologice - 
aceştia fiind monitorizaţi periodic de organismele de inspecţie şi certificare abilitate în acest 
sens - ceea ce sporeşte gradul de încredere a noii generaţii de consumatori în calitatea şi 
siguranţa produselor respective. Cu scopul de a evidenţia factorii determinanţi care concură 
la conturarea unei imagini pozitive a alimentelor ecologice şi pentru a înţelege motivaţiile 
concrete ale procesului decizional de cumpărare a acestor produse, a fost realizată o 
cercetare exploratorie de marketing în rândul noii generaţii de consumatori. Un alt scop al 
cercetării îl reprezintă identificarea şi a unor probleme legate de un eventual profil 
nutriţional dezechilibrat al unor produse ecologice comercializate în România şi al căror 
consum poate fi inadecvat pentru dietă şi, implicit, sănătatea unor consumatori, în special 
pentru aceia care au anumite restricţii alimentare cauzate de bolile de nutriţie de care suferă. 
În acest sens, ne propunem să analizăm în mod ştiinţific profilul nutriţional al unor alimente 
ecologice prezente pe piaţa din România, folosind o metodă recunoscută şi standardizată în 
Uniunea Europeană – metoda SAIN-LIM. Lucrarea vizează astfel evidenţierea antitezei 
dintre percepţia formal pozitivă a consumatorilor şi profilul nutriţional al unor alimente 
ecologice de pe piaţa românească. Prin acest demers ne propunem să atragem atenţia asupra 
necesităţii adoptării unor bune practici de educare şi informare a consumatorilor în vederea 
dobândirii de către aceştia a unor abilităţi de fundamentare mai corectă a deciziei de 
cumpărare. Considerăm că aceste bune practici ar trebui să se regăsească printre 
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preocupările sistemului de învăţământ, ale structurilor guvernamentale, precum şi ale ONG-
urilor specializate. 
Cuvinte-cheie: noua generaţie de consumatori, produs ecologic, bune practici, profil 
nutriţional, percepţia consumatorului, educarea şi informarea consumatorului 
 
Clasificare JEL: M10, O13, Z10 
 
 
 
Introducere 
 

Consumul de produse ecologice defineşte, alături de alte obiceiuri şi activităţi, 
preocuparea noii generaţii de consumatori pentru un stil de viaţă cât mai sănătos. În zilele 
noastre foarte multe produse alimentare arată la fel, iar multe dintre ele au aproape aceeaşi 
denumire şi consumatorul trebuie să decidă rapid ce produs va cumpăra (Voinea, Popescu 
şi Negrea, 2011). Dar, acum, criteriile de decizie nu mai sunt legate doar de preţ, ci şi de 
conţinutul produsului, nemaivorbind de impactul consumului asupra sănătăţii individuale şi 
ambientale, toate acestea fiind posibile şi datorită principalelor „mutaţii” care s-au produs 
în comportamentul noii generaţii de consumatori (Negrea şi Voinea, 2013). 

Numeroase studii efectuate în ţările dezvoltate au arătat că noua generaţie de 
consumatori cuprinde indivizi care sunt mai economi, mai responsabili şi mai exigenţi decât 
consumatorii tradiţionali. În prezent, noua generaţie este din ce în ce mai atentă la toate 
aspectele pe care le implică cumpărarea produselor (de la design, siguranţă, provenienţă, 
până la impactul economic şi social al consumului acestora), prin toate acestea noua 
generaţie de consumatori devenind mai vigilentă şi mai conştientă de capacitatea ei de a 
influenţa lumea cu alegerile de consum (Salzman şi O'Reilly, 2010). 

Consumatorul din noua generaţie este preocupat din ce în ce mai mult de un 
anumit nivel de autenticitate al mărfurilor, care trebuie să fie originale, eventual inovatoare, 
şi care să-i permită să se diferenţieze în raport cu ceilalţi consumatori. În acest sens 
reamintim câteva trăsături caracteristice ale consumatorului din noua generaţie (Lewis şi 
Bridger, 2000): 

 Individualismul (ca rezultat al căutării diferenţelor subtile ce particularizează 
produsele între ele); 

 Implicarea (având tot autenticitatea ca ţel final, consumatorii din noua generaţie sunt 
foarte atenţi la detalii care ar putea avea implicaţii asupra sănătăţii familiei, sau care ar 
afecta respectarea unor principii etice); 

 Independenţa (este legată de implicare şi se manifestă mai ales în procesul de luare a 
deciziilor, deoarece noua generaţie tinde să reflecteze cu propria minte asupra tuturor 
aspectelor legate de consum); 

 Informarea (consumatorii din noua generaţie sunt adesea foarte bine informaţi, 
deoarece stăpânirea informaţiei oferă mai multe căi de acţiune, implicit mai multe variante 
de ales, prilej cu care îşi pot pune în valoare raţionamentul superior).  

Agricultura ecologică reprezintă de mai multe decenii un domeniu de mare interes, 
date fiind avantajele pe care aceasta le promovează: sănătatea agro-ecosistemului, 
biodiversitatea, activitatea biologică a solului, prezervarea mediului în general, precum şi a 
peisajelor rurale, în special. În plus, produsele ecologice, care sunt obţinute în condiţii 
foarte strict reglementate, în ceea ce priveşte neutilizarea organismelor modificate genetic, 
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a pesticidelor şi îngrăşămintelor chimice sau a antibioticelor, sunt promovate ca având o 
contribuţie semnificativă la dezvoltarea unui stil de viaţă armonios, bazat pe o dietă 
echilibrată din punct de vedere nutritiv. 

În acest context se poate observa o creştere a importanţei acordate agriculturii 
ecologice, atât în Uniunea Europeană - care şi-a fixat prin susţinerea acesteia un obiectiv 
prioritar al Politicii Agricole Comune, fapt reflectat prin sporirea subvenţiilor acordate 
acestui tip de activitate economică - cât şi în România, unde putem observa că suprafeţele 
cultivate şi comerţul cu produse ecologice sunt în continuă expansiune, având în vedere şi 
avantajele competitive la export pe care acestea le oferă agenţilor economici. 

Numeroase studii specializate au dovedit faptul că alimentele ecologice au un 
conţinut ridicat de nutrienţi cu impact pozitiv asupra sănătăţii, contribuind în primul rând la 
întărirea sistemului imunitar şi la reducerea riscului unor alergii alimentare sau a unor boli 
grave (Pamfilie, Procopie, Bobe and Vişan, 2011). Promovarea beneficiilor nutriţionale şi 
sanogenetice ale alimentelor ecologice a condus la crearea şi consolidarea unei imagini 
favorabile a acestora în rândul consumatorilor şi la extinderea trendului eco în ultimii ani, 
atât la nivel internaţional, cât şi la nivelul ţării noastre (Pamfilie şi Voinea, 2009; Voinea, 
2010). Având ca premisă existenţa acestei imagini pozitive a produselor alimentare 
ecologice în rândul consumatorilor, am realizat o cercetare exploratorie, bazată pe interviu 
structurat şi utilizând chestionarul ca instrument de recoltare a informaţiilor, cu scopul de a 
evidenţia principalii factori implicaţi în conturarea imaginii pozitive de care se bucură 
alimentele ecologice, criteriile specifice de alegere a acestor produse de către noua 
generaţie de consumatori de alimente ecologice.  

O altă ipoteză a prezentului studiu are în vedere existenţa, în cadrul pieţei 
româneşti, a unor produse ecologice aparţinând diferitelor grupe de mărfuri alimentare - 
produse de panificaţie, produse zaharoase, produse de patiserie industrială, produse lactate 
etc., toate obţinute în mod industrial - cu un conţinut nutriţional necorespunzător pentru o 
dietă echilibrată, întrucât între elementele de compoziţie chimică ale acestora se găsesc şi 
substanţe cu impact negativ asupra sănătăţii consumatorilor (sare, zahăr adăugat, grăsimi 
saturate), în condiţii de consum alimentar dezechilibrat. Pentru a verifica această ipoteză, în 
cadrul cercetării noastre a fost utilizată metoda SAIN-LIM.  

În contextul în care alimentele ecologice se bucură, în general, de o imagine 
pozitivă, mai ales în rândul noii generaţii de consumatori, rezultatele aşteptate ale cercetării 
nostre vizează demonstrarea cu acurateţe a faptului că, într-o serie de produse alimentare, 
obţinute şi comercializate în regim ecologic, există componente chimice care, deşi nu sunt 
predominante din punct de vedere al participării lor la definirea profilului nutriţional al 
produselor respective, se pot constitui în factori cu potenţial de risc asupra sănătăţii 
consumatorilor. Altfel spus, ne propunem să demonstrăm existenţa unei antitezei dintre o 
percepţie formal favorabilă şi profilul nutriţional dezechilibrat al unor produse alimentare 
ecologice prezente pe piaţa românească. 

Ne propunem ca rezultatele cercetării noastre să stea la baza elaborării ulterioare a 
unui set de bune practici privind educarea şi informarea consumatorilor de produse 
alimentare ecologice, care să le permită acestora alegerea în cunoştinţă de cauză a unor 
astfel de produse, ţinând cont atât de avantajele, cât şi de riscurile potenţiale asupra 
sănătăţii. 

Pentru atingerea scopului propus, lucrarea, structurată în mai multe secţiuni, 
debutează cu o incursiune în literatura de specialitate, în vederea identificării celor mai 
relevante aspecte privind calitatea şi valoarea sanogenetică a alimentelor ecologice. Această 
secţiune este urmată de cea dedicată prezentării obiectivelor şi a metodologiei utilizate. Cea 
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de-a treia secţiune include rezultate şi discuţii. În finalul lucrării sunt evidenţiate succint 
concluziile care se desprind din cercetarea realizată, fiind totodată indicate o serie de bune 
practici care trebuie implementate în educarea şi informarea noii generaţii de consumatori 
privind produsele ecologice. 
 
 
1. Investigarea literaturii ştiinţifice de specialitate în scopul identificării celor mai 
relevante aspecte privind calitatea şi valoarea sanogenetică a alimentelor ecologice 

 
Pentru a desemna alimentele obţinute fără utilizarea produselor chimice de sinteză 

(fertilizatori ai solului, ingrediente pentru prepararea furajelor sau aditivi alimentari) se 
foloseşte cel mai adesea conceptul de „produs ecologic”, dar şi cel de „produs bio” sau de 
„produs organic”. Diferenţele dintre termenii „eco”, „bio”, „organic”, „ecologic” sunt doar 
de natură terminologică. La nivel global, preferinţa pentru unul sau altul dintre termenii 
sinonimi a impus prevalenţa acestuia în practica economică şi în vocabularul comun. 
Astfel, în Germania, Spania, Danemarca şi România este preferat termenul „ecologic”, în 
Franţa, Italia, Portugalia şi Olanda cel mai frecvent utilizat este termenul „biologic”, în 
timp ce în Marea Britanie şi SUA, termenul „organic” (Voinea, 2010). 

Alimentele ecologice sunt produse exclusiv naturale, care respectă integral 
procesele biologice, fiind certificate de un organ agreat pentru a purta eticheta „eco”/„bio”, 
care atestă că au fost obţinute conform standardelor recunoscute pentru agricultura 
ecologică (Dima, Diaconescu, Pamfilie, Procopie, Popescu, Bobe and Voinea, 2006). 

Conform definiţiei FAO (Food and Agriculture Organization), citată de Viorel, 
Bucată, Diaconescu, Gieraths and Weiller (2004) agricultura ecologică reprezintă un sistem 
de gestiune holistică a producţiei, care favorizează sănătatea agro-ecosistemului, 
biodiversitatea, ciclurile biologice şi activitatea biologică a solului.  

Într-o altă accepţiune (Romanian national office for traditional and organic 
products, n.d.), agricultura ecologică este un sistem natural de cultivare a plantelor, de 
creştere a animalelor şi de producere a alimentelor. Ea vizează, deci, toate stadiile de 
producţie, procesare şi distribuţie: producţia primară a unui produs ecologic, depozitarea, 
procesarea, transportul, vânzarea sau furnizarea către consumatorul final, precum şi 
etichetarea, promovarea, activităţile de import, export şi subcontractare (Bobe, Procopie, 
Pamfilie and Toma, 2014). 

Obiectivele agriculturii ecologice vizează (Ministry of Agriculture and Rural 
Development, n.d.): 

 asigurarea cu alimente cu un profil nutriţional echilibrat, deci sănătoase pentru 
organism şi sigure în consum; 

 dezvoltarea încrederii consumatorilor şi protejarea intereselor legitime ale acestora; 
 crearea de locuri de muncă şi funcţionarea în condiţii de concurenţă loială a pieţei 

agroalimentare; 
 prezervarea mediului, în general, şi a peisajelor rurale, în special. 

Pentru atingerea acestor obiective este nevoie de un set de măsuri, cum ar fi: 
implementarea unui sistem durabil de gestionare a agriculturii, realizarea de produse de 
calitate superioară din punct de vedere nutriţional şi producerea unei mari varietăţi de 
bunuri alimentare procesate şi de alte produse agricole, în conformitate cu cerinţele 
consumatorilor pentru mărfuri realizate prin folosirea unor procese care nu dăunează 
mediului, sănătăţii umane şi, respectiv, sănătăţii plantelor şi bunăstării animalelor 
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(Regulamentul C.E. nr 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor 
ecologice). 

Importanţa agriculturii ecologice este reflectată şi de faptul că aceasta a devenit 
unul din obiectivele prioritare ale Politici Agricole Comune a Uniunii Europene, realitate 
demonstrată de creşterea subvenţiilor, atât din fonduri europene, cât şi din cele naţionale. 

De reţinut, însă, că subvenţionarea pe suprafaţă agricolă va fi restricţionată de 
îndeplinirea unor standarde stricte de mediu, cuprinse în aşa numitele „măsuri de înverzire” 
(30% din plăţile directe vor fi condiţionate de respectarea unor practici agricole prietenoase 
pentru mediu: diversificarea culturilor, menţinerea pajiştilor permanente şi conservarea a 5-
7% din zonele de interes ecologic). În plus, minimum 30% din banii alocaţi programelor de 
dezvoltare rurală vor trebui repartizaţi unor măsuri de agro-mediu, de sprijinire a 
agriculturii ecologice, respectiv de susţinere a unor proiecte legate de investiţii pentru 
dezvoltarea inovaţiei în favoarea mediului (Capital.ro, 2013). 

În România, agricultura ecologică a cunoscut, în ultimii ani, un ritm de creştere 
susţinută, fapt reflectat de numărul operatorilor care lucrează în acest sistem, care a depăşit 
26.000, şi de extinderea suprafeţelor cultivate în regim bio, care cumulează aproximativ 
450,000 de hectare. Cea mai mare parte a producţiei, peste 90%, merge la export în ţări 
precum Germania, Italia, Spania, Marea Britanie şi ţările nordice. Printre produsele cu mare 
pondere la export se numără mierea, produsele oleaginoase, fructele, uleiul de rapiţă şi de 
floarea soarelui etc. Deşi în România consumul de produse ecologice nu este foarte ridicat, 
totuşi vânzările înregistrate în ultima perioadă, în special prin reţeaua de hipermarket-uri, a 
depăşit 80 de milioane de euro (Bio Romania Association, 2013). 

Folosind drept criteriu originea şi stadiul de prelucrare tehnologică, putem grupa 
produsele agroalimentare ecologice astfel: 

 produse vegetale primare neprocesate de origine vegetală;  
 produse animaliere neprocesate;  
 produse procesate, destinate consumului uman, preparate din una sau mai multe 

ingrediente de origine vegetală şi/sau de origine animală. 
Din perspectiva standardelor aplicate în SUA, produsele ecologice sunt încadrate 

în patru categorii (Dima, Diaconescu, Pamfilie, Procopie, Popescu, Bobe and Voinea, 2006; 
Diaconescu, 2004): 

 produse 100% ecologice – desemnând produsele care nu conţin decât ingrediente 
produse în sistem ecologic; 

 produse ecologice – desemnând produsele care conţin 95% din ingrediente (raportat 
la masa produsului), obţinute în sistem ecologic; 

 produse preparate cu ingrediente biologice – desemnând produsele care conţin mai 
mult de 70% ingrediente ecologice, dar maximum trei componente produse în sistem 
ecologic pot fi specificate pe eticheta principală a ambalajului; 

 produse transformate – desemnând produsele care conţin mai puţin de 70% 
ingrediente produse în sistem ecologic, dar termenul „ecologic” nu poate fi înscris pe 
eticheta principală a ambalajului. 

Trecerea de la o agricultură convenţională la una de tip ecologic, cu care aceasta se 
află în profundă antiteză, este condiţionată de parcurgerea unei perioade de conversie (care 
poate dura de la câteva săptămâni, în cazul păsărilor producătoare de ouă, la câţiva ani, în 
situaţia culturilor perene şi a plantaţiilor), şi presupune respectarea cu stricteţe a regulior şi 
principiilor prevăzute în legile naţionale şi comunitare. În acelaşi timp, se impune 
exercitarea de către organismele de inspecţie şi certificare agreate a competenţelor pe care 
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acestea le au, de-a lungul întregului lanţ alimentar. Abia după parcurgerea acestor etape, 
producătorii pot obţine certificatul de produs ecologic şi dreptul de aplicare a siglei 
ecologice. 

Pentru a garanta provenienţa din agricultura ecologică a unui produs alimentar au 
fost utilizate, atât la nivel comunitar, cât şi la nivel naţional, diverse simboluri ecologice 
(Dinu, 2011). 

Primul simbol ecologic al UE (figura 1) a fost lansat la sfârşitul anilor 1990, 
aplicarea acestuia fiind voluntară.  

Cu scopul de a oferi încredere consumatorilor în originea şi calitatea alimentelor şi 
a băuturilor, precum şi o garanţie a respectării Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind 
producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, începând cu 1 iulie 2010, la nivelul 
Uniunii Europene se utilizează simbolul „Euro-frunza” (figura 2), care certifică produsele 
ecologice.  

 
 

Figura nr. 1: Simbolul ecologic voluntar 
al Uniunii Europene 

Sursa: European Commission, n.d. 

Figura nr. 2: Noul simbol ecologic 
obligatoriu al Uniunii Europene 
Sursa: European Commission, n.d. 

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 271/2010 privind sigla Uniunii 
Europene pentru producţie ecologică, noul simbol este obligatoriu pentru toate produsele 
alimentare ecologice preambalate din cadrul Uniunii Europene. Acesta se poate utiliza, în 
mod voluntar, şi pentru produsele ecologice fabricate pe teritoriul UE, dar care nu sunt 
preambalate sau pentru toate produsele ecologice importate din ţări terţe (European 
Commission, n.d.).  

Sigla comunitară pentru producţia ecologică poate fi asociată siglelor naţionale. În 
România, de exemplu, specifică produselor ecologice este sigla naţională ,,ae” (figura 3), 
care, utilizată alături de sigla comunitară, are rolul de a identifica produsele obţinute în 
conformitate cu metodele de producţie ecologică şi de a garanta că acestea sunt certificate 
în agricultura ecologică de un organism de inspecţie şi certificare, acreditat de Ministerul 
Agriculturii (Dinu, Schileru şi Atanase, 2012). În afară de sigle, eticheta aplicată unui 
produs ecologic trebuie să includă în mod obligatoriu o referire la producţia ecologică, 
precum şi numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare care a efectuat inspecţia 
şi a eliberat certificatul de produs ecologic (Ministry of Agriculture and Rural 
Development, n.d.). 

 
Figura nr. 3: Sigla naţională ,,ae” specifică produselor ecologice 

Sursa: Ministry of Agriculture and Rural Development, n.d. 
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Deoarece produsele alimentare ecologice trebuie să fie obţinute prin aplicarea cu 
stricteţe a principiilor agriculturii ecologice, acestea au gust, textură şi caracteristici 
autentice şi atractive.  

Astfel, în etapa producţiei la fermă se interzice folosirea organismelor modificate 
genetic, a pesticidelor chimice (erbicide, fungicide etc.), a îngrăşămintelor chimice sau a 
antibioticelor. Produsele de calitate înaltă se obţin numai prin rotaţia multi-anuală a 
culturilor, prin acordarea timpului necesar plantelor şi animalelor  de a ajunge la maturitate, 
cât şi prin folosirea unor soiuri şi varietăţi de plante şi animale autohtone.  

Pentru asigurarea unui nivel ridicat de calitate, în faza de procesare este strict interzisă 
folosirea OMG-urilor şi există restricţii drastice privind utilizarea aditivilor alimentari de sinteză 
şi a substanţelor complementare de procesare (European Commission, n.d.).  

Cercetările experimentale au dovedit faptul că alimentele ecologice au un conţinut 
ridicat de vitamine, elemente minerale, acizi graşi esenţiali şi antioxidanţi, contribuind în 
primul rând la întărirea sistemului imunitar (Pamfilie şi Voinea, 2009) (Tabelul nr. 1). De 
exemplu, studii comparative recente, realizate pe tema organic/non organic, în cazul 
legumelor, fructelor şi cerealelor, au scos în evidenţă faptul că, pentru culturile organice, 
conţinutul nutriţional este mai ridicat cu 27% în ceea ce priveşte vitamina C, cu 21% pentru 
fier, cu 30% în cazul magneziului şi cu 14% pentru fosfor (ProDietaBio.ro, n.d.). În plus, 
carnea, lactatele şi ouăle bio conţin mai mulţi acizi graşi esenţiali, iar brânzeturile de capră 
au mai mult calciu. De asemenea, produsele alimentare ecologice nu expun consumatorul la 
riscul apariţiei unor alergii alimentare, cum este cazul multor produse convenţionale, iar 
absenţa nitraţilor din alimentele ecologice contribuie la reducerea riscului de apariţie a 
cancerului. 

Tabel nr. 1: Caracteristici nutriţionale speciale ale unor alimente ecologice 
Alimente 

produse în 
sistem ecologic 

Caracteristici nutriţionale speciale 

Ouăle 
Ouăle provenite de la păsări care nu au fost hrănite cu furaje modificate 
genetic sau cu vitamine de sinteză şi care au fost crescute la sol, au coaja mai 
tare şi un conţinut mai ridicat de vitamine. 

Laptele 

Laptele provenit de la animale crescute în fermele organice (unde iarba 
naturală reprezintă circa 84% din alimentaţia animalelor) are concentraţia de 
acid linoleic conjugat, implicat în prevenirea apariţiei cancerului, cu 60% mai 
mare decât cea a laptelui normal. În plus, concentraţia de acizi graşi Omega-3 
şi de vitamina E (de asemenea, substanţe cu rol important în reducerea riscului 
de cancer şi boli de inimă) este mai ridicată. 

Carnea 
Carnea provenită de la animalele hrănite cu iarbă are un conţinut mai ridicat 
de acizi graşi esenţiali de tipul Omega-3 şi prezintă un risc mai redus de 
contaminare cu Escherichia coli. 

Uleiul ecologic 
Uleiul ecologic presat la rece este asimilat de organism în proporţie de 99%, 
fiind de două ori mai bogat în vitaminele A, D şi E decât oricare alt tip de ulei 
rafinat. 

Fructele 
Fructele ecologice reduc riscul provocat de pesticide, iar dacă sunt consumate 
în sezon au caracteristici senzoriale superioare, comparativ cu cele care se coc 
în timpul transportului. 

Sursa: L.Voinea, „Aliment ecologic versus aliment convenţional – consideraţii privind 
calitatea şi inocuitatea”, Revista Calitatea-Acces la succes, anul 11, nr. 12/2010, pp. 54-58 
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Având în vedere toate aceste beneficii nutriţionale ale produselor ecologice, 
comparativ cu produsele convenţionale, este explicabilă imaginea pozitivă a acestor 
alimente în rândul consumatorilor şi extinderea trendului eco în ultimii ani, fapt dovedit de 
numeroase cercetări efectuate la nivel internaţional (Finch, 2005; Cottingham and Winkler, 
2007; Bellows, 2008; Zepeda şi Deal, 2009; Voinea, 2011). Această imagine pozitivă este 
întărită şi de credinţa multor consumatori, mai ales a publicului feminin, că alimentele 
ecologice contribuie nu doar la menţinerea sănătăţii, ci şi la menţinerea siluetei. 

 
 

2. Obiectivele şi metodologia cercetării 
 
O ipoteză de bază a studiului de faţă, formulată în urma investigării literaturii de 

specialitate, rezidă în existenţa unei imagini pozitive a produselor alimentare ecologice în 
rândul consumatorilor.  

Cu toate că numeroase cercetări experimentale au evidenţiat potenţialul nutritiv şi 
sanogenetic mai ridicat al alimentelor ecologice, o altă ipoteză a cercetării noastre este 
aceea că unele produse ecologice procesate (în special cele din categoria snacks-urilor, a 
produselor zaharoase sau a produselor de patiserie industrială), la fel ca echivalentele lor 
convenţionale, pot genera dezechilibre nutriţionale dacă sunt consumate frecvent şi în 
cantitate mare, având în vedere conţinutul uneori ridicat de nutrienţi cu impact negativ 
asupra sănătăţii (zaharuri adăugate, sare sau grăsimi saturate). 

Pe baza acestor premise, demersul nostru vizează evidenţierea unei posibile 
antiteze dintre percepţia formal favorabilă a produselor alimentare ecologice în rândul 
tinerilor consumatori români şi profilul nutriţional dezechilibrat al unor astfel de alimente. 
În acest sens, cercetarea noastră vizează următoarele obiective:  

 Obiectiv 1: Evidenţierea factorilor implicaţi în conturarea imaginii pozitive a 
alimentelor ecologice; 

 Obiectiv 2: Înţelegerea procesului decizional de cumpărare a alimentelor ecologice, 
prin evidenţierea factorilor determinanţi ai deciziei de cumpărare; 

 Obiectiv 3: Identificarea criteriilor specifice de alegere a produselor alimentare 
ecologice de către consumatori într-o situaţie concretă de cumpărare; 

 Obiectiv 4: Determinarea frecvenţei în consum a principalelor grupe de produse 
alimentare ecologice; 

 Obiectiv 5: Stabilirea potenţialelor dezechilibre nutriţionale la care poate fi expus 
consumatorul, prin determinarea profilului nutriţional al unor alimente ecologice; 

 Obiectiv 6: Evidenţierea posibilei antiteze dintre imaginea formal favorabilă 
percepută de către consumatori şi valoarea nutritivă reală a unor produse alimentare 
ecologice. 

Realizarea obiectivelor stabilite a implicat utilizarea unei metodologii 
interdisciplinare complexe, îmbinând instrumente specifice cercetării de marketing cu 
metode specifice cercetării mărfurilor alimentare. Astfel, pentru realizarea etapei de 
evidenţiere a percepţiei consumatorului asupra produselor alimentare ecologice s-a realizat 
o cercetare exploratorie de marketing, utilizând chestionarul ca instrument de recoltare a 
informaţiilor, iar pentru etapa de evaluare a profilului nutriţional a fost aplicată metoda 
SAIN-LIM. Metoda vizează stabilirea profilului nutriţional al unor produse ecologice cu 
potenţial de risc asupra sănătăţii consumatorilor (aceste produse au fost selectate în mod 
aleator din reţeaua internă de hipermarket-uri), fiind bazată pe calculul a doi indicatori: 
SAIN şi LIM. Indicatorul SAIN sintetizează aspectele favorabile ale alimentului şi 
evidenţiază procentajul mediu de acoperire a necesarului zilnic recomandat pentru nutrienţii 
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esenţiali cu impact benefic asupra sănătăţii, aşa numiţii nutrienţi pozitivi (proteine, fibre, 
vitamine, minerale, acizi graşi polinesaturaţi). Indicatorul LIM sintetizează aspectele 
defavorabile ale alimentului şi se calculează pe baza compuşilor care trebuie limitaţi în plan 
nutriţional (acizii graşi saturaţi, zaharurile adăugate, sodiul şi sarea) (Darmon, Maillot, 
Darmon and Martin, 2007; Onete, Voinea, Filip and Dina, 2014). 

 
2.1 Cercetare exploratorie privind percepţia consumatorului asupra produselor 
alimentare ecologice 

 
O cercetare exploratorie de marketing a fost realizată pentru a evidenţia factorii 

determinanţi ai imaginii pozitive de care se bucură alimentele ecologice în rândul 
consumatorilor şi pentru a înţelege factorii esenţiali ai procesului decizional de cumpărare, 
precum şi criteriile specifice de alegere a produselor alimentare ecologice de către noua 
generaţie de consumatori, într-o situaţie concretă de cumpărare.  

Cercetarea realizată a fost una de tip instrumental, fiind derulată sub forma unei 
anchete-pilot, care a avut rolul de a testa instrumentul de recoltare a informaţiilor 
(chestionarul) în rândul unor respondenţi care au profilul noii generaţii de consumatori. În 
procesul de selectare a respondenţilor s-a urmărit ca aceştia să aibă un profil relevant în 
raport cu caracteristicile noii generaţii de consumatori, din punct de vedere al vârstei (18-35 
ani), al nivelului de studii şi al obiceiurilor de utilizare a mediei sociale (Gheorghe, 2010).  

Grupul investigat a fost format din aproximativ 100 de persoane, dintre care au 
răspuns 62. Cercetarea a fost realizată în perioada martie-mai a anului 2014.  

Metoda utilizată pentru recoltarea informaţiilor a fost aceea a interviului structurat, 
tuturor subiecţilor fiindu-le prezentat un chestionar cu 21 de întrebări închise, unele dintre 
acestea cu o singură variantă posibilă de răspuns, iar altele cu variante multiple. 

 
2.2 Evaluarea profilului nutriţional pe baza metodei SAIN–LIM 

 
Pentru a demonstra riscul de dezechilibru nutriţional la care pot fi expuşi 

consumatorii care absolutizează virtuţile nutriţionale şi sanogenetice ale alimentelor 
ecologice, am selectat câteva alimente ecologice comercializate pe piaţă românească şi le-
am evaluat profilul nutriţional, utilizând metoda SAIN-LIM. 

Metoda SAIN–LIM, dezvoltată de o echipă de cercetători în domeniul nutriţiei 
umane INRA/INSERM din Marsilia, Franţa şi lansată în anul 2009 de către Agenţia de 
Standardizare din Franţa, se bazează pe calculul a doi indicatori (SAIN şi LIM). 

Indicatorul SAIN sintetizează aspectele favorabile ale alimentului şi evidenţiază 
procentajul mediu de acoperire a necesarului zilnic recomandat pentru nutrienţii esenţiali cu 
impact benefic asupra sănătăţii, aşa numiţii nutrienţi pozitivi (proteine, fibre, vitamine, 
minerale, acizi graşi polinesaturaţi) şi se calculează pe baza următoarei formule (Darmon, 
Vieux, Maillot, Volatier and Martin, 2009; Achir, Bohuon, Collignan, Trezzani and 
Trystram, 2011): 
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unde: Nutrienti reprezintă nutrienţii cu impact pozitiv din 100 g de produs 
alimentar; RVi este necesarul zilnic recomandat pentru fiecare nutrient i cu impact pozitiv; 
n este numărul de nutrienţi pozitivi şi E  reprezintă valoarea energetică a 100 g de produs 
alimentar (exprimată în kcal/100 g produs). 

Pragul de acceptabilitate stabilit: SAIN>5   
Indicatorul LIM sintetizează aspectele defavorabile ale alimentului şi se calculează 

pe baza compuşilor care trebuie limitaţi în plan nutriţional (acizii graşi saturaţi, zaharurile 
adăugate, sodiul sau sarea), utilizând următoarea formulă (Achir, Bohuon, Collignan, 
Trezzani and Trystram, 2011): 

              
Unde: Nutrientj reprezintă nutrienţii cu impact negativ din 100 g de produs 

alimentar, iar MRVj reprezintă cantitatea maximă recomandată zilnic pentru fiecare nutrient 
cu impact negativ j.  

Pragul de acceptabilitate stabilit: LIM<7,5. 
Pentru a stabili profilul nutriţional al unui aliment, valorile indicatorilor SAIN şi 

LIM vor fi comparate cu pragurile de acceptabilitate.  
Potrivit valorilor indicatorilor SAIN şi LIM, alimentele pot fi clasificate în patru 

categorii (Figura 4): 

 
Figura nr. 4: Clasificarea alimentelor în funcţie de valorile indicatorilor SAIN şi LIM 

Sursa: adaptare după Darmon, Maillot, Darmon şi Martin, 2007. 
 
 

3. Rezultate şi discuţii 
 
Din totalul respondenţilor - 62 de persoane - 51,6% au fost femei, iar 48,4% 

bărbaţi. În ceea ce priveşte nivelul de venit realizat de către respondenţi, 33,9% se 
încadrează în intervalul 1001-1500 lei, iar 37,1% depăşesc 1501 lei. 

Într-o proporţie de 62,9%, respondenţii au afirmat că sunt preocupaţi într-o măsură 
foarte ridicată şi ridicată să aibă o alimentaţie sănătoasă; în paralel, 67,7% dintre 
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respondenţi consideră că produsele alimentare ecologice sunt o opţiune alimentară mai 
sănătoasă comparativ cu alimentele convenţionale. 

Referitor la primul obiectiv al cercetării, acela de evidenţiere a factorilor 
implicaţi în conturarea imaginii pozitive a alimentelor ecologice, rezultatele cercetării arată 
că: 

 Respondenţii consideră că agricultura ecologică reprezintă un sistem superior de 
producere a bunurilor alimentare, comparativ cu agricultura convenţională, deoarece: 
promovează biodiversitatea (25,85), protejează mediul înconjurător (19,4%), asigură 
dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale (29%) şi favorizează un stil de viaţă sănătos 
(25,8%); 

 Cea mai mare parte a respondenţilor (67,8%) sunt de acord cu ideea că alimentele 
ecologice au, în general, o imagine pozitivă comparativ cu alimentele convenţionale; 

 Respondenţii consideră că factorii cei mai importanţi implicaţi în crearea unei 
imagini pozitive a produselor alimentare ecologice sunt următorii: provenienţa din 
agricultura ecologică, atestată de sigla “eco”/”bio”/”organic” (87,1%), aportul suplimentar 
de nutrienţi cu impact pozitiv asupra sănătăţii (proteine, vitamine, substanţe minerale, acizi 
graşi esenţiali, fibre), dar şi adaosul redus de substanţe cu impact negativ asupra acesteia - 
sare, zahăr, grăsimi saturate (în cazul alimentelor procesate) (ambele cu 79%), siguranţa 
alimentară ridicată (72,6%), caracteristicile organoleptice superioare (66,1%). 

În ceea ce priveşte cel de-al doilea obiectiv al cercetării, care a vizat înţelegerea 
procesului decizional de cumpărare a alimentelor ecologice, rezultatele au evidenţiat 
următoarele aspecte: 

 Decizia de cumpărare a unui produs alimentar ecologic este motivată în principal de: 
siguranţa în consum (48,4%), raportul calitate-preţ echilibrat (29%), valoarea nutritivă 
ridicată (21%); 

 Cel mai important aspect al valorii nutritive a produselor alimentare ecologice, în 
viziunea respondenţilor, îl reprezintă aportul superior de proteine şi acizi graşi esenţiali de 
tipul omega 3 (37,1%), urmat de  prezenţa în cantităţi mici a sării şi a zahărului adăugat 
prin reţetă (25,8%); 

 Prezenţa menţiunii „100% natural“ pe ambalajul unui produs alimentar îi 
încredinţează pe respondenţi că au în faţă un „produs ecologic” doar în proporţie de 38,7%; 
rezultatele cercetării arată astfel că mai mult de o treime din totalul respondenţilor fac 
confuzie între termenii „produs natural” şi „produs ecologic”; 

În cazul celui de-al treilea obiectiv al cercetării, constând în evidenţierea 
criteriilor specifice de alegere a produselor alimentare ecologice, rezultatele cercetării au 
arătat că: 

 Respondenţii preferă să achiziţioneze produsele alimentare ecologice cu precădere 
din târguri specializate (71%), magazine alimentare specializate (62,9%) şi magazine 
alimentare online (51,6%); 

 Când se află într-o situaţie concretă de cumpărare, respondenţii sunt influenţaţi în 
alegerea produselor alimentare ecologice procesate în cea mai mare măsură de următoarele 
criterii: sigla “eco”/”bio”/”organic” (82,2%), lista ingredientelor inscripţionată pe ambalaj 
(75,8%), eticheta nutriţională (69,3%) (Figura 5); 
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Figura nr. 5: Influenţa diferitelor criterii de alegere a alimentelor ecologice 

Sursa: original 
 

În privinţa frecvenţei în consum a principalelor grupe de alimente ecologice, care 
constituie cel de-al patrulea obiectiv al cercetării noastre, rezultatele relevă faptul că 
respondenţii consumă cel puţin o dată pe săptămână următoarele categorii: fructe proaspete 
(54,9%), legume proaspete şi brânzeturi (fiecare cu 51,6%) şi produse lactate acide (50%) 
(Figura 6).  

 
Figura nr. 6: Alimente ecologice cu impact pozitiv  

asupra sănătăţii consumate cu frecvenţă mare 
Sursa: original 

 
Rezultatele cercetării reliefează, de asemenea, că o serie de grupe de alimente 

ecologice cu impact pozitiv asupra sănătăţii sunt consumate, cu frecvenţa de cel puţin o 
dată pe săptămână, într-o proporţie mai mică, astfel: cereale pentru mic dejun simple şi cu 
adaos de fructe confiate (aproximativ 35%), leguminoase şi seminţe (ambele cu 41%), 
miere de albine (33,9%), conserve din legume (27%) (Figura 7).  
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Figura nr. 7: Alimente ecologice cu impact pozitiv  
asupra sănătăţii consumate cu frecvenţă moderată 

Sursa: original 
 
În plus, remarcăm că, în proporţie relativ ridicată, sunt consumate frecvent o serie 

grupe de alimente care conţin în cantităţi mai ridicate compuşi cu impact negativ asupra 
sănătăţii (zaharuri adăugate, sare şi grăsmi saturate), astfel:  băuturi răcoritoare (38,7%), 
mezeluri şi alte preparate din carne (35,5%), iaurt cu fructe (33,9%), produse de patiserie 
industrială (biscuiţi, napolitane etc.) (30,6%), chips-uri (29,1%), ciocolată (29%) (Figura 8).  

 

 
Figura nr. 6: Alimente ecologice cu impact negativ  

asupra sănătăţii consumate cu frecvenţă mare 
Sursa: original 

 
Acest din urmă rezultat, analizat în contextul întrebării legate de criteriile de alegere a 

alimentelor ecologice, este de natură a genera unele contradicţii, deoarece lista ingredientelor 
inscripţionată pe ambalaj şi eticheta nutriţională, conform celor declarate de către respondenţi, s-
au numărat printre criteriile cu cea mai mare capacitate de influenţare a alegerii (75,8%, 
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respectiv 69,3%). De aici, am putea deduce fie că nu toţi respondenţii au răspuns cu sinceritate 
la întrebarea privitoare la criteriile de alegere, fie că nu toţi au abilităţi cognitive de interpretare 
corectă a informaţiilor inscripţionate pe eticheta unui produs alimentar. 

Pentru evidenţierea posibilelor dezechilibre nutriţionale la care poate fi expus 
consumatorul, care constituie cel de-al cincilea obiectiv al cercetării noastre, a fost evaluat 
profilul nutriţional al unor alimente ecologice de pe piaţa românească, utilizând metoda 
SAIN-LIM. Cei doi indicatori pe care se bazează metoda menţionată, SAIN, respectiv LIM, 
au fost calculaţi prin utilizarea informaţiilor nutriţionale declarate pe etichete. 

Deşi în România nu este momentan obligatorie aplicarea prevederii Regulamentului 
(EU) nr. 1169/2011 cu privire la informaţiile nutriţionale, menţionăm că pe piaţa 
românească există numeroase produse importate din ţări UE pe ale căror etichete regăsim 
informaţiile nutriţionale declarate conform cerinţelor regulamentului menţionat anterior 
(informaţii obligatorii: valoarea energetică şi cantităţile de lipide, acizi graşi saturaţi, 
carbohidraţi, zaharuri, proteine şi sare; aceste informaţii obligatorii pot fi completate, prin 
indicarea cantităţilor următoarelor componente: acizi graşi mononesaturaţi; acizi graşi 
polinesaturaţi; polioli; amidon; fibre alimentare; vitamine sau substanţe minerale prezente 
în produs în cantităţi semnificative). În plus, unii producători români de alimente s-au 
aliniat voluntar la cerinţele noului Regulament (EU) 1169/2011 privind furnizarea de 
informaţii referitoare la alimente. 

În vederea evaluării profilului nutriţional pe baza metodei SAIN-LIM, alimentele 
ecologice au fost selectate astfel încât să furnizeze informaţiile nutriţionale în conformitate 
cu regulamentul 1169/2011 (tabelul 2). 

 
Tabel 2. Etichetele nutriţionale ale produselor analizate 

Informaţii 
existente 

pe etichete 
(pentru 
100g) 

Biscuiţi 
Bio cu 

ciocolată 
neagră 

(Nutrition 
et Sante, 
Franţa) 

Biscuiţi 
Bio cu 3 
cereale 

(Probios, 
Italia) 

Gaufre 
Bio cu 
miere 

(Bio All 
Green, 

Germani
a) 

Napolitane 
Bio cu 
cremă 
cacao 
(Crich, 
Italia) 

Musli cu 
fructe 
uscate 
(Bio 

Nature, 
Franţa) 

Halva 
Bio cu 

susan şi 
miere 
(Allos, 

Germania
) 

Ciocolată 
Bio cu 
lapte 

(Carrefour, 
Franţa) 

Tortilla 
Chips 

Bio 
(Delhai

ze, 
Belgia) 

Energie 
(kcal) 

490 428 492 514 430 579 562 492 

Proteine (g) 7,6 7 11,8 7,4 7 16,8 9,7 6,7 
Carbohidraţi 
(g),  
din care  
Zaharuri (g) 

62,1 
 

28,6 

73 
 

16 

72 
 

23 * 

58,7 
 

19,7 

64.5 
 

27 

37,5 
 

25,1 * 

48,7 
 

46,5 

60,3 
 

1,5 

Grăsimi (g),  
din care  
Grăsimi 
saturate (g) 

22,5 
 

10,2 

12 
 

1,8 

20,1 
 

9,8 

27,1 
 

19,1 

14,5 
 

5.9 

41 
 

7,9 

36 
 

22,1 

24 
 

10,8 

Fibre (g) 4,2 2,8 1.6 2,8 6,9 4,8 2,5 4 
Sare (g)     0,1   0,8 
Sodiu (g) 0,17 0,3 0,2 0,1  0,1 0,09 0,3 
*În cazul produselor Gaufre Bio cu miere (Bio All Green, Germania) şi Halva Bio cu susan şi miere 
(Allos, Germania), pentru calculul indicatorului LIM, nu au fost luate în considerare cantităţile de 
zaharuri declarate pe eticheta nutriţională, deoarece acestea nu reflectă zahărul adăugat, fiind zaharuri 
simple provenite din mierea de albine (zahărul nu figurează în lista de ingrediente a acestor două 
produse). 
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Pentru calculul indicatorului SAIN au fost considerate următoarele valori medii ale 

nutrienţilor cu impact pozitiv, recomandate zilnic pentru un adult normoponderal, cu 
activitate fizică moderată: Proteine – 65 g, Fibre – 30 g, Vitamina B1 – 1,2 mg, Vitamina 
B2 – 1,6 mg, Vitamina B3 – 15 mg , Vitamina B6 – 1,7 mg, Vitamina B9 – 0,135 mg, Fier 
– 12,5 mg, Magneziu – 390 mg. Pentru  calculul indicatorului LIM au fost considerate 
următoarele valori maximale recomandate zilnic pentru nutrienţii cu impact negativ: 
Zaharuri – 50 g, Acizi graşi saturaţi – 22 g, Sodiu/Sare – 3,153 g/8g (Darmon, Maillot, 
Darmon and Martin, 2007). 

Valorile celor doi indicatori (SAIN şi LIM), calculate pentru produsele ecologice 
selectate sunt prezentate în Tabelul 3. 

 
Tabelul nr. 3: Profilul nutriţional al produselor analizate 

Produse SAIN LIM Profilul nutriţional şi recomandări 
Biscuiţi Bio cu ciocolată 
neagră (Nutrition et 
Sante, Franţa) 

2,83 
(<5) 

36,16 
(>7,5) 

Profil nutriţional foarte dezechilibrat, 
produsul ar trebui consumat cu multă 
moderaţie 

Biscuiţi Bio cu 3 cereale 
(Probios, Italia) 

2,25 
(<5) 

17,36 
(>7,5) 

Profil nutriţional foarte dezechilibrat, 
produsul ar trebui consumat cu multă 
moderaţie 

Gaufre Bio cu miere 
(Bio All Green, 
Germania) 

2,47 
(<5) 

16,78 
(>7,5) 

Profil nutriţional foarte dezechilibrat, 
produsul ar trebui consumat cu multă 
moderaţie 

Napolitane Bio cu 
cremă de cacao (Crich, 
Italia) 

1,97 
(<5) 

43,12 
(>7,5) 

Profil nutriţional foarte dezechilibrat, 
produsul ar trebui consumat cu multă 
moderaţie 

Musli cu fructe uscate 
(Bio Nature, Franţa) 

3,56 
(<5) 

27,4 
(>7,5) 

Profil nutriţional foarte dezechilibrat, 
produsul ar trebui consumat cu multă 
moderaţie 

Halva Bio cu susan şi 
miere (Allos, 
Germania) 

3,54 
(<5) 

12,72 
(>7,5) 

Profil nutriţional foarte dezechilibrat, 
produsul ar trebui consumat cu multă 
moderaţie 

Ciocolată Bio cu lapte 
(Carrefour, Franţa) 

2,13 
(<5) 

65,27 
(>7,5) 

Profil nutriţional foarte dezechilibrat, 
produsul ar trebui consumat cu multă 
moderaţie 

Tortilla Chips Bio 
(Delhaize, Belgia) 2,67 

(<5) 
23,79 
(>7,5) 

Profil nutriţional foarte dezechilibrat, 
produsul ar trebui consumat cu multă 
moderaţie 

Sursa: original 
 

Valorile indicatorilor SAIN şi LIM arată că toate produsele analizate au un profil 
nutriţional foarte dezechilibrat, ceea ce determină încadrarea acestora în categoria 
alimentelor de evitat. 

În plus, din analiza informaţiilor declarate pe etichetele produselor în lista 
ingredientelor, observăm că produsele ecologice selectate conţin şi ingrediente nesănătoase, 
după cum urmează: sirop de glucoză/fructoză din porumb, amidon, arome, agenţi de 
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creştere (tartrat de potasiu, carbonat acid de sodiu, carbonat de amoniu), vitamine şi 
minerale de sinteză.  

Coroborând rezultatele cercetării exploratorii cu rezultatele evaluării profilului 
nutriţional, considerăm îndeplinit şi cel de-al şaselea obiectiv al studiului nostru, care a 
vizat evidenţierea antitezei dintre imaginea formal favorabilă percepută de către tinerii 
consumatori şi valoarea nutritivă reală a unor produse alimentare ecologice de pe piaţa 
românească. Aşadar, această antiteză nu rămâne doar o presupoziţie în spaţiul infinit al 
posibilului, ci reprezintă o realitate a relaţiilor actuale de piaţă. 

 
 

Concluzii 
 

Cercetarea exploratorie pe care am realizat-o a dovedit că în rândul noii generaţii 
de consumatori există o imagine favorabilă a alimentelor ecologice, bazată în special pe 
provenienţa din agricultura ecologică, atestată de sigla „eco”/„bio”/„organic”, pe aportul 
suplimentar de nutrienţi cu impact pozitiv asupra sănătăţii, dar şi pe adaosul redus de 
substanţe cu impact negativ asupra acesteia, pe siguranţa alimentară ridicată şi, nu în 
ultimul rând, pe caracteristicile organoleptice superioare. 

În pofida acestei evoluţii favorabile, considerăm necesară atenţionarea 
consumatorilor asupra faptului că prezenţa oricărei forme de etichetare „eco”/„bio” nu 
exclude posibilitatea ca produsele respective să fie dezechilibrate nutriţional, acest aspect 
reprezentând unul dintre obiectivele prezentei cercetări. 

În plan practic, rezultatele studiului nostru demonstrează că unele alimente 
ecologice procesate pot induce dezechilibre nutriţionale, uneori chiar grave, din cauza 
conţinutului ridicat de compuşi cu impact negativ (sare, zahăr adăugat şi grăsime saturată). 
Dacă zahărul, sarea sau grăsimile saturate, deşi certificate eco, sunt adăugate de către 
producători în cantitate prea mare, cu scopul principal de a obţine produse multisenzoriale, 
care să creeze dependenţă în consum, riscul de dezechilibru nutriţional este la fel de ridicat 
ca în cazul alimentelor convenţionale.  

De asemenea, rezultatele cercetărilor realizate în această lucrare evidenţiază 
necesitatea consolidării educaţiei nutriţionale a consumatorilor din România şi considerăm 
că ar putea sta la baza elaborării unui set de bune practici privind educarea şi informarea 
consumatorilor de produse alimentare ecologice. Ţinând cont de aspectele prezentate în 
lucrare, apreciem ca fiind oportună implementarea în cadrul programelor de învăţământ a 
unui ghid de conduită a consumului alimentar, care s-ar putea intitula “Bune practici pentru 
alimentaţia sănătoasă a tinerilor consumatori”, în măsură să conducă la dezvoltarea 
abilităţilor noii generaţii de consumatori din România de evaluare obiectivă a 
caracteristicilor nutriţionale în diverse situaţii concrete de cumpărare şi, implicit, la 
realizarea unor alegeri alimentare sănătoase.  

Ghidul de bune practici trebuie să ofere un cadru conceptual pentru selectarea 
tipurilor şi a cantităţilor de produse alimentare, inclusiv a celor ecologice, astfel încât să se 
asigure echilibrul nutriţional. Aşadar, raţiunea de elaborare a unui astfel de ghid ar fi aceea 
de a traduce recomandările experţilor cu privire la aportul de nutrienţi în recomandări cu 
privire la cantităţile de alimente care trebuie consumate. 

În acest sens, ghidul va oferi informaţii de interes general despre principiile 
alimentaţiei sănătoase: rolul şi importanţa nutrienţilor esenţiali (macronutrienţi - lipide, 
proteine glucide şi  micronutrienţi - vitaminele, substanţe mineralele), precum şi a 
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nutrienţilor semiesenţiali (fitochimicalele cu rol antioxidant), avantajele şi dezavantajele 
principalelor grupe de produse alimentare.  

Ghidul va include informaţii cu privire la cauzele degradării în plan nutriţional a 
alimentaţiei moderne (rafinarea materiilor prime agroalimentare, utilizarea pe scară largă a 
aditivilor alimentari în procesarea alimentelor, modificarea genetică a resurselor 
alimentare) şi va evidenţia riscurile consumului excesiv de alimente ultraprocesate. 

O atenţie deosebită se va acorda produselor ecologice, în cazul cărora vor fi 
prezentate, în primul rând, principiile de obţinere şi beneficiile nutriţionale şi sanogenetice. 
Vor fi, de asemenea, indicate simbolurile ecologice utilizate, atât la nivel comunitar, cât şi 
la nivel national, care garantează provenienţa din agricultura ecologică a unui produs 
alimentar. Ghidul va trebui să atenţioneze noua generaţie de consumatori că unele alimente 
ecologice procesate, deşi sunt obţinute din ingrediente provenite din agricultura ecologică, 
îi pot expune la riscul unor dezechilibre nutriţionale, din cauza conţinutului ridicat de 
compuşi cu impact negativ, cum sunt sarea, zahărul adăugat şi grăsimea saturată.  

Deoarece ghidul vizează dezvoltarea abilităţilor noii generaţii de consumatori din 
România de evaluare obiectivă a alimentelor şi de realizare a unor alegeri alimentare 
sănătoase, este imperios necesar ca acesta să includă o secţiune dedicată etichetării, care să 
ofere indicaţii cu privire la maniera de  interpretare a tuturor informaţiilor nutriţionale şi de 
integrare a acestora în contextul dietei. 

Deoarece tinerii consumatori ar trebui să fie în măsură să evalueze profilul 
nutriţional al alimentelor pe care le consumă, pe baza informaţiilor nutriţionale declarate pe 
etichete, considerăm utilă includerea în ghid şi exemplificarea unor metode de calcul a 
valorii nutritive a alimentelor. 

Pe baza considerentelor expuse anterior, ghidul de conduită a consumului 
alimentar poate deveni un instrument util în alegerea alimentelor sănătoase care trebuie să 
se regăsească dieta zilnică a tinerilor consumatori, în scopul reducerii riscului de apariţie, în 
viitor, a unor boli cronice grave. 
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