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În fiecare an, consumatorii sărbătoresc pe 15 martie Ziua Mondială a Drepturilor 

Consumatorilor, zi care evidenţiază importanţa cunoaşterii şi protejării drepturilor cetăţenilor 

în calitatea lor de consumatori. 

 

De ce 15 martie a fost aleasă pentru acest eveniment? Pentru că în 1962, pe 15 martie, 

preşedintele american John F. Kennedy rostea în fața congresului american un discurs în care 

definea drepturile fundamentale ale consumatorilor.  

 

Aceste drepturi fundamentale ale consumatorilor (formulate pentru prima dată de 

președintele Kennedy) se referă la dreptul de a fi informat, dreptul de a alege, dreptul la 

protecţie și dreptul la a fi ascultat.  

Mai târziu au fost adăugate încă 4 drepturi ale consumatorilor: dreptul la satisfacerea 

nevoilor de bază, dreptul de a fi despăgubit, dreptul de a fi educat în calitate de consumator și 

dreptul la un mediu înconjurător nepoluat. 

 

În Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, de mai mulţi ani se 

desfăşoară activităţi care aduc în atenţia studenţilor importanţa cunoaşterii drepturilor 

consumatorilor. Anual am ales să organizăm un seminar-dezbatere, aflat la ediţia a IX-a, la 

care am invitat comisarul şef- adjunct al Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor, d-na 

Violeta Nedelcu, prezentă în ultimele  sase ediţii ale seminarului. La seminar au participat 

studenţi din anul I Master, din Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, 

cadre didactice din universitate: lector dr. Andreea Gangone, prodecan Facultatea de 

Management Marketing în Afaceri Economice, conf. univ.dr. Cristina Gănescu, decan 

Facultatea Finanţe Contabilitate, conf. univ. dr. Mihaela Savu, director de departament, conf. 

univ.dr. Delia Teselios.  

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor a fost celebrată pentru prima dată pe 15 

martie 1983 si de atunci a devenit o importantă ocazie pentru mobilizarea cetătenilor în 

privinta cunoasterii si protejării drepturilor ce le revin în calitate de consumator.  

Din momentul aderării la Uniunea Europeană, în 2007, consumatorii români au câştigat 

drepturi garantate în toate statele membre UE. Însă, crearea unui cadru legislativ este doar 

primul pas. Pentru a beneficia de drepturile pe care le au, consumatorii trebuie să le cunoască, 

să ştie unde pot găsi mai multe informaţii şi cine îi poate sprijini atunci când întâmpină o 

problemă.  

În fiecare an, cu această ocazie este aleasă o temă particulară de discutie în jurul căreia 

se organizează activitătțile caracteristice. Anul acesta tema este Combaterea poluarii cu 

plastic. De ce o astfel de tema? 

În prezent, ne confruntăm cu o criză globală de poluare cu plastic. Deși plasticul 

poate fi un material extrem de util în viata de zi cu zi, consumul si productia noastră de 

materiale plastice au devenit nesustenabile. 

Raportul Pew Charitable Trusts & SYSTEMIQ, Breaking the Plastic Wave, lansat în 

august 2020, calculează fluxul de materiale plastice în ocean se va tripla până în 2040 dacă nu 

apar inovatii majore si schimbări de politică si comportament.  

Plasticul poate fi un material extrem de util în viata de zi cu zi, dar consumul si 

productia noastră de materiale plastice, în special plastic de unică folosintă, sunt acum 

nedurabile -ducând la o criză globală a poluării cu plastic. Acest lucru ne afectează 

ecosistemele si sănătatea.  



Acum este un moment critic în evidențierea, abordarea și combaterea poluării cu plastic, 

deoarece pandemia globală COVID-19 se adaugă la creșterea materialelor plastice de unică 

folosință, inclusiv măști de față, mănuși și ambalaje alimentare. 

Consumatorii sunt din ce în ce mai preocupati de poluarea cu plastic și iau deja măsuri. 

Un studiu global din 2019 a constatat că există consumatori care iau deja mșsuri pentru 

reducerea deseurile de plastic (82% dintre respondenti folosesc ustensile de curătare 

reutilizabile în loc de alternative de plastic de unică folosință, 72% aducând pungi reutilizabile 

la cumpărături și 62% folosind sticle de băut reutilizabile) - si în ciuda utilizării crescute a 

plasticului de unică folosintă în timpul pandemiei, 55% dintre consumatori la nivel global au 

devenit acum mai preocupați de mediu ca urmare a COVID-19 și aproape 74% din 

consumatori (în Europa, SUA și America de Sud) sunt dispuși să cheltuiască mai mult pe 

ambalaje durabile. 

Seminarul a fost deschis prin prezentarea invitatei Violeta Nedelcu, comisar-șef  adjunct 

al Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor Argeș şi a participanţilor, cadre didactice și 

studenți masteranzi, de către d-na conf.univ.dr. Mihaela Asandei, decan al Facultăţii de 

Management Marketing în Afaceri Economice, care a prezentat în continuare un scurt istoric al 

acestei zile insistând pe necesitatea cunoaşterii drepturilor consumatorilor de către fiecare 

consumator în parte.  

D-na jurist Violeta Nedelcu, prezenţă activă în cadrul seminarului, a prezentat noutăţi 

europene privind protejarea drepturilor consumatorilor,  dar și a legislației românești adaptate 

la dezvoltarea economiei de piață, insistând pe informarea celor prezenţi pentru dreptul la 

acţiune atunci când apar probleme în relaţiile comerciale la care participă consumatorii şi 

aducând în discuţie diferite situaţii în care operatorii economici utilizează clauze abuzive.  

Studenţii prezenţi au adresat întrebări şi au ridicat probleme privind încălcarea unor 

drepturi ale lor în calitate de consumatori, cum să-și aleagă furnizorul de energie electrică, cum 

să ceară repararea unui bun stricat sau înlocuirea acestuia, unde să se adreseze cu plângerile pe 

care le au față de prestatorii de servicii de telecomunicații. Seminarul s-a încheiat cu invitaţia 

adresată tuturor participanţilor la o informare corectă privind drepturile în calitate de 

consumatori şi la acţiune promptă şi responsabilă atunci când ne sunt încălcate drepturile de 

consumatori. 

Conf. dr. Mihaela Asandei 


