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În cadrul lucrării este realizată o analiză amplă a pieţei produselor ecologice din 

România. Scopul cercetării este reprezentat de înţelegerea fenomenelor care au loc pe 

piaţă, în momentul actual. Cu ajutorul a două studii distincte, ne-am propus conturarea 

unei imagini de ansamblu asupra pieţei, prin obţinerea de informaţii clare şi relevante cu 

privire la consumatorii români, la producători şi la relaţiile existente între diferiţii actori 

de pe piaţă. Rezultatele cercetărilor efectuate au constituit premisele realizării unor 

modele de marketing pentru produsele ecologice. 

Componenta de cercetare care îi vizează pe producători are un caracter 

exploratoriu şi este realizată prin metoda interviului în profunzime. Componenta 

referitoare la consumatori este de tip concluziv, este realizată prin sondaj, instrumentul de 

culegere a datelor fiind chestionarul adresat telefonic. Principalele caracteristici ale 

cercetării în rândul consumatorilor sunt reprezentativitatea la nivel naţional, pentru 

mediul urban, volumul ridicat de informaţii şi calitatea informaţiilor obţinute. În urma 

cercetării, au fost determinate o serie de caracteristici ale consumatorilor români, 

referitoare în special la nivelul de informare, imaginea şi atitudinea pe care o au cu privire 

la produsele ecologice, comportamentul de cumpărare şi percepţia asupra preţurilor.  

Una dintre contribuţiile importante ale studiului se referă la corelarea informaţiilor 

obţinute de la producători cu informaţii privind nevoile şi atitudinea consumatorilor. 

Modelele de marketing propuse în urma unei astfel de abordări ţin cont atât de aşteptările 

consumatorilor, cât şi de situaţia reală şi capacitatea producătorilor de a le satisface. 

 

Cuvinte cheie: ecologic, consumatori romani, comportamentul consumatorilor, mix de 

marketing, agricultura ecologica, produse ecologice 
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