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Consumator = Persoană care consumă bunuri rezultate din producție.  
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 În ultimii ani a început să se vor-

bească tot mai mult despre ce înseamnă a 

fi un consumator responsabil şi cât de bine 

ar fi dacă toţi oamenii s-ar comporta ca 

atare. 

 Un consumator responsabil este, 

în primul rând, un cetăţean pentru care 

drepturile omului, drepturile animalelor, 

asistenţa socială şi mediul înconjurător 

sunt importante. Un astfel de cetăţean va 

lua mereu în considerare efectul pe care 

alegerile sale îl vor avea asupra acestor 

lucruri înainte de a consuma ceva. 

 Atunci când un consumator re-

sponsabil alege ce produse va consuma, el 

are în vedere mai mult decât satisfacţia 

personală adusă de produs şi nu îl compară 

cu alte produse similare doar în ceea ce 

priveşte gustul – dacă este vorba de un 

produs alimentar - superioritatea tehnică – 

dacă este vorba de un produs tehnologic – 

sau aspectul – dacă este vorba de un obiect 

vestimentar sau decorativ. Pe lângă aceste 

aspecte şi raportul calitate-preţ, un con-

sumator responsabil va avea întotdeauna 

în vedere şi modul în care acel produs 

afectează mediul înconjurător şi socie-

tatea, fie prin efectele sale, fie prim modul 

în care este produs, precum şi prin reputa-

ţia şi acţiunile companiei producătoare. 

Astfel, între o haină produsă de o compa-

nie cunoscută pentru că are un proces de 

producţie dăunător mediului şi o haină 

produsă de o companie cunoscută pentru 

procesele sale de producţie ecologice, un 

consumator responsabil va alege 

întotdeauna produsul vestimentar al com-

paniei ecologice. 

 Importanţa faptului de a consuma 

responsabil se observă peste tot în jurul 

nostru, în deteriorarea sau salvgardarea 

mediului înconjurător, în nivelul de trai al 

oamenilor şi chiar şi în ce companii au 

profit sau chiar dau faliment. Cu cât mai 

multe persoane consumă într-un mod in-

format şi responsabil din punct de vedere 

social, cu atât consecinţele negative ale 

consumerismului se vor diminua, putând 

chiar să ajungă să dispară în viitor. 

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


