CONSUMATORUL. SUNTEM CONSUMATORI AVIZA}I?
Maria Tomoni, Colegiul Na]ional „Ecaterina Teodoroiu“, Tårgu Jiu

INTRODUCERE:

STANDARDE DE CONTINUT

În calitatea lor de consumatori, oamenii
achizi]ioneaz`, prin intermediul pie]ei, bunurile [i
serviciile necesare satisfacerii trebuin]elor. Datorit`
faptului c` dispun de venituri limitate,
consumatorii se confrunt` permanent cu problema
alegerii, fiind în situa]ia de a renun]a la unele
bunuri, în favoarea altora. Alegerea consumatorului
este determinat` de factori ca: utilitatea economic` a
bunurilor, pre]ul acestora [i cantitatea în care sunt
oferite pe pia]`, venitul disponibil.

Ca [i produc`torul, consumatorul ac]ioneaz`
conform principiului ra]ionalit`]ii (eficien]ei)
urm`rind maximizarea satisfac]iei ob]inute în urma
cheltuirii venitului limitat de care dispune.
Comportamentul consumatorului implic` op]iuni
responsabile [i costuri de oportunitate.
Consumatorul beneficiaz` de anumite drepturi, care
sunt garantate [i ap`rate prin lege.

DESCRIEREA LEC}IEI

În via]a real`, alegerea consumatorului poate fi
influen]at` [i de al]i factori, precum deciziile
produc`torilor privind sortimentul, calitatea [i
cantitatea bunurilor pe care le ofer` pe pia]`.
Produc`torii decid în func]ie de interesele lor, care
nu coincid, în mod necesar, cu cele ale
consumatorilor.

În aceast` lec]ie sunt valorificate concepte economice
studiate anterior, precum utilitatea economic`,
pentru a analiza comportamentul ra]ional al
consumatorului [i a justifica dreptul acestuia de a fi
protejat. Elevii particip` la simularea unor acte de
vânzare-cump`rare. Utilizând reglement`rile juridice
privind protec]ia consumatorului, ei vor înv`]a cum
trebuie s` ac]ioneze atunci când sunt înc`lcate
drepturile lor de consumatori.

CONCEPTE!
•
•
•

Consumator
Utilitate economic`
Drepturile consumatorului.

TIMPUL NECESAR: 1 or`
MATERIALE

OBIECTIVE

• Carduri pentru vânz`tori – câte cinci din fiecare
produs
• Bancnote de 50.000 lei, câte 2 pentru fiecare
cump`r`tor
• Fi[a de lucru nr. 1: Ce vindem? Cât vindem?
• Fi[a de lucru nr. 2: Ce cump`r`m?Cât cump`r`m?
• Folia transparent` nr.1: Drepturile consumatorului
• Folia transparent` nr.2: Atribu]iile Autori`]ii
Na]ionale pentru Protec]ia Consumatorilor
• Fi[a de lucru nr. 3: Sfaturi utile cump`r`torilor

Elevii:
1. vor fi capabili s`-[i asume responsabilitatea de a
negocia, controla [i cump`ra acele bunuri care le
asigur` maximizarea satisfac]iei;
2. vor analiza gradul satisfac]iei ob]inute în urma
achizi]ion`rii [i consumului unor produse;
3. vor fi capabili s` ac]ioneze pentru a-[i proteja
drepturile lor de consumatori.
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PROCEDEE

amenajarea spa]iului de vânzare [i adoptarea strategiei
pe care o vor urma.

1. Relua]i principalele concepte studiate
la lec]ia Utilitatea economic`, pe baza urm`toarelor
întreb`ri:
a. Ce este utilitatea economic`? (R`spuns:
Satisfac]ia ob]inut` de o persoan` în urma
consum`rii unui bun sau serviciu.)

3. Distribui]i «cump`r`torilor» fi[e cu
instruc]iuni privind desf`[urarea activit`]ii (Fi[a de
lucru nr. 2: Ce cump`r`m?Cât cump`r`m? – câte un
exemplar pentru fiecare cump`r`tor) [i banii pe care îi
vor folosi în tranzac]ii. Fiecare cump`r`tor va primi
dou` bancnote de 50.000 lei.
Obs.: Pute]i apela la un elev s` v` ajute s` distribui]i
materialele mai sus men]ionate.

b. Ce factori determin` utilitatea economic`?
(R`spuns: Preferin]ele consumatorilor, cantitatea în
care bunul este oferitpe pia]`, pre]ul bunului [.a.)

Aminti]i cump`r`torilor c` este în interesul lor s`
maximizeze satisfac]ia pe care o pot ob]ine cu venitul
de care dispun. Sublinia]i faptul c` vor ob]ine
satisfac]ie doar cump`rând bunuri. De aceea, chiar
dac` unora li se va p`rea c` pre]ul pe care trebuie s`-l
pl`teasc` este prea mare, este mai bine s` cumpere,
decât s` p`streze banii. Dac` nu cump`r` nimic, nu pot
ob]ine satisfac]ie.

c. Ce rela]ie exist` între utilitate [i pre]?
(R`spuns: Pentru consumator pre]ul reprezint`
cheltuielile pe care acesta le face în vederea ob]inerii
satisfac]iei. Raportul utilitat- pre] exprim` eficien]a
actului de cump`rare.)
d. În ce const` comportamentul consumatorului
ra]ional!? (R`spuns: Consumatorul ra]ional ob]ine
maxim de utilitate cump`rând, cu venitul limitat de
care dispune, diferite bunuri [i servicii oferite spre
vânzare.)

Acorda]i-le 3 minute pentru a studia instruc]iunile [i
a-[i elabora strategia de cump`rare.
4. Da]i semnalul de începere a tranzac]iilor.
Anun]a]i elevii c` au la dispozi]ie 10 minute pentru
a vinde, respectiv, a cump`ra produse. Cu 1 minut
înainte de expirarea timpului alocat cere]i-le s`
finalizeze tranzac]iile [i, apoi, s` revin` la locurile
lor.

2. Explica]i elevilor c` vor participa la
simularea unor acte de vânzare-cump`rare pentru a
în]elege mai bine comportamentul consumatorului
ra]ional. 5 elevi vor fi «vânz`tori», iar restul vor fi
«cump`r`tori».
Solicita]i 5 voluntari care s` fie vânz`tori. Dac` nu se
ofer` nici un elev, numi]i-i dvs.
Distribui]i «vânzztorilor» Fi[a de lucru nr. 1: Ce
vindem? Cât vindem? [i «produsele» pe care le vor
vinde (SETUL: Carduri pentru vânz`tori – câte cinci din
fiecare produs). Explica]i «vânz`torilor» c` pre]urile
men]ionate pe cardurile lor sunt orientative. Ei au
interesul s` încaseze, din vânz`ri, o sum` cât mai
mare; de aceea, pot vinde la pre]uri diferite de cele
men]ionate pe carduri, cu condi]ia s` câ[tige cât mai
mult. Totodat`, pentru a atrage cump`r`torii, pot s`
fac` reclam` produselor pe care le ofer` spre vânzare.

5. Discuta]i activitatea desf`[urat` pe baza
urm`toarelor întreb`ri!:
a. Cum au procedat vânz`torii pentru a-i atrage
pe cump`r`tori!? (R`spuns: Au amenajat spa]iile
de vânzare, au pus firme, au f`cut reclam`, au redus
chiar [i pre]ul dac` au considerat necesar.)
b. Cum au procedat cump`r`torii pentru a câ[tiga
de pe urma tranzac]iilor efectuate? (R`spuns:
S-au informat în leg`tur` cu oferta, au evaluat
pre]urile în func]ie de veniturile lor, au negociat cu
vânz`torii, au raportat utilitatea bunurilor la pre]ul
lor.)

Indica]i «vânz`torilor» locul unde î[i vor deschide
«magazinele» [i acorda]i-le 3 minute pentru
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6. Cere]i «cump`r`torilor» s` calculeze satisfac]ia
ob]inut` în urma achizi]iilor f`cute, completând
partea a doua a fi[ei de lucru distribuite la începutul
activit`]ii. Totodat`, cere]i «vânz`torilor» s`-[i
calculeze încas`rile [i profitul, a[a cum li se explic`
în fi[ele lor de lucru.

10. Explica]i elevilor faptul c` drepturile
consumatorilor sunt protejate prin lege. Proiecta]i Folia
transparent` nr. 1: Drepturile consumatorului [i explica]i
fiecare drept în parte. Cere]i elevilor s` dea exemple de
înc`lc`ri ale drepturilor consumatorului.
11. Preciza]i faptul c` în Romania exist` [i
func]ioneaz` Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia
Consumatorului care vegheaz` la respectarea
drepturilor consumatorilor [i sanc]ioneaz` înc`lc`rile
acestora. Proiecta]i Folia transparent` nr. 2: Atribu]ii ale
Autorita]ii Na]ionale pentru Protec]ia Consumatorului [i
prezenta]i fiecare atribu]ie în parte.

7. Întreba]i cump`r`torii ce satisfac]ie au ob]inut [i
stabili]i care a fost satisfac]ia maxim` ob]inut`.
Cere]i elevului care a ob]inut satisfac]ia cea mai
mare s` explice clasei cum a procedat. Felicita]i-l [i
oferi]i-i un premiu (o not` bun` sau, poate, «o
mostr`» din produsul care i-a adus aceast`
satisfac]ie).

EVALUARE

8. Cere]i vânz`torilor s` indice profitul ob]inut [i
stabili]i care a fost profitul maxim. Cere]i elevului
care a ob]inut profitul cel mai mare s` explice clasei
cum [i-a calculat profitul [i ce strategie de vânzare a
aplicat. Felicita]i-l [i oferi]i-i [i lui un premiu (de
asemenea, o not` bun` sau «o mostr`» din produsul
care i-a adus aceast profit).

Distribui]i elevilor Fi[a de lucru nr. 3: Sfaturi utile
cump`r`torilor [i cere]i-le s` o completeze.

ÎNCHEIERE
Relua]i principalele probleme discutate în cadrul
lec]iei pe baza urm`toarelor întreb`ri:
1. Cum se comport` un consumator ra]ional?
(R`spuns: Consumatorul ra]ional ob]ine maxim de
utilitate cump`rând, cu venitul limitat de care dispune,
diferite bunuri [i servicii oferite spre vânzare.)

9. Identifica]i «consumatorul» care a ob]inut cea mai
mic` satisfac`ie [i cere]i-i s` explice clasei ce s-a
întâmplat. Obs.: Este de presupus c` acest consumator a achizi]ionat un produs necorespunz`tor calitativ, [i anume, unt de arahide cu termen de valabilitate expirat. În completarea explica]iilor oferite de
elev, discuta]i situa]ia respectiv` pe baza urm`toarelor întreb`ri:
a. Ce satisfac]ie poate oferi un produs expirat!?
(R`spuns: Zero)

2. Care sunt drepturile consumatorului? (R`spuns:
Dreptul de a fi protejat, de a fi informat, de a fi
desp`gubit, de a reclama, de a se organiza în asocia]ii
care s`-i promoveze interesele.)

b. Pe cine considera]i vinovat de achizi]ionarea
unui produs expirat!? (R`spuns: Atât v`nz`torul, cât [i cump`r`torul. Vânz`torul nu trebuia s`
ofere la vânzare un produs expirat. Cump`r`torul
trebuia s` citeasc` cu aten]ie informa]iile de pe
etichet`.)

3. Cum proced`m atunci când ne sunt înc`lcate
drepturile de consumatori? (R`spuns: Putem s`
return`m produsul [i s` solicit`m înlocuirea lui sau
restituirea banilor pl`ti]i. În caz contrar ne vom adresa
Oficiului pentru Protec]ia Consumatorului.)

EXTINDERE

c. Ce poate face, în aceast` situa]ie, cump`r`torul? (R`spuns: S` returneze produsul [i s`
solicite înlocuirea lui sau restituirea banilor pl`ti]i.
În caz contrar se va adresa Oficiului pentru
Protec]ia Consumatorului.)

Aceast` tem` poate fi discutat` în lec]iile de educa]ie
civic` referitoare la: Drepturi [i responsabilit`]i,
Atribu]iile autorit`]ilor publice.
18

SET

Bancnote de 50.000 lei
Cåte dou` pentru fiecare cump`r`tor

19

SET
CARDURI PENTRU VÂNZ~TORI

BOMBOANE DE CIOCOLAT~
Produs la Bra[ov
Pre]ul: 10.000 lei

Data fabrica]iei: 30 aprilie 2002

Termen de valabilitate: 1an

UNT DE ARAHIDE
Produs \n Cipru
Pre]ul: 13.000 lei
Data fabrica]iei: 01 aprilie 2002
Termen de valabilitate: 6 luni

NECTAR DE PORTOCALE
Produs \n Grecia

Pre]ul: 18.000 LEI

Data expir`rii: sept. 2002

SALAM JIUL
Produs la Tårgu-Jiu
Pre]ul: 90.000 LEI/kg

Data fabrica]iei:12-07-2002

Termen de valabilitate: 6 luni

CAFEA DECOFEINIZAT~
Ambalat \n Romånia
Pre]ul: 12.000 LEI

A se utiliza \nainte de august 2002
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Fi[a de lucru nr. 1

CE VINDEM? CÂT VINDEM?
Numele elevului ___________________________________
În calitate de vânz`tor, ave]i interesul de a vinde [i de a încasa cât mai mult. Pute]i
vinde la pre]uri diferite de cele men]ionate pe carduri, cu condi]ia s` câ[tiga]i cât
mai mult. Pentru a atrage cump`r`torii, pute]i face reclam` produsului.
Calcula]i-v` „câ[tigul” completând tabelul de mai jos.
Care coloan` – încas`rile sau profitul – exprim` „câ[tigul”dvs.?
Produsul

Costul unui
produs

Bomboane
de ciocolat`

8.000 lei
bucata

Unt de
arahide

12.000 lei
cutia

Nectar de
portocale

14.000 lei
cutia

Salam Jiul

18.000 lei
100 g.

Cafea
solubil`

12.000 lei
pachetul de
10 g

Pre]ul de
vânzare

Cantitatea
vândut`
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Costul
total

Încas`rile
totale

Profitul

Fi[a de lucru nr. 2

CE CUMP~R~M? CÂT CUMP~R~M?
Numele elevului ___________________________________
Partea I
În calitate de cump`r`tor, pute]i alege unul dintre produsele men]ionate în tabelul
de mai jos. Din fiecare produs pute]i cump`ra cel mult 5 buc`]i.
Utilitatea resim]it` prin consumarea acestor produse este:
Produsul

Utilitatea
primei
buc`]i

Utilitatea
celei de-a
doua
buc`]i

Utilitatea
celei de-a
treia
buc`]i

Utilitatea
celei de-a
patra
buc`]i

Utilitatea
celei de-a
cincia
buc`]i

Bomboane de ciocolat`

10

9

7

6

5

Unt de arahide

12

10

8

6

4

Nectar de portocale

14

13

10

8

5

Salam Jiul

8

7

5

3

2

Cafea

16

14

10

5

2

Partea a II –a
Satisfac]ia ob]inut` este ................................................................................
Satisfac]ia maxim posibil` în situa]ia dat` este....................................................
Formule utile:
Ut = U1 + U2 + ... + U5

Umg
Eficien]a consumului = ______
P
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Fi[a de lucru nr. 3

SFATURI UTILE CONSUMATORILOR
Numele elevului _____________________________
Citi]i recomand`rile de mai jos.
1. Nu cump`ra]i m`rfuri comercializate în spa]ii improprii, neigienice sau oferite de vânz`tori
nepolitico[i.
2. Nu cump`ra]i produse alimentare cu miros nepl`cut sau care [i-au schimbat culoarea [i aspectul
fizic.
3. Citi]i cu aten]ie eticheta produsului, termenul de valabilitate sau de garan]ie.
4. Nu cump`ra]i lucruri prea ieftine, pot fi furate, expirate sau falsificate.
5. Solicita]i bonul de vânzare, certificatul de garan]ie. P`stra]i aceste documente pentru situa]ii
neprev`zute.
6. Adresa]i-v` Oficiului pentru Protec]ia Consumatorului din jude]ul dvs. atunci când drepturile
voastre de cump`r`tor v-au fost înc`lcate.
7. În cazul achizi]ion`rii unui produs necorespunz`tor cere]i vânz`torului s` vi-l schimbe sau s` v`
returneze banii.
8. Dac` dori]i s` adresa]i o reclama]ie scris` firmei produc`toare, acesta trebuie s` cuprind`:
- numele [i prenumele, adresa, telefonul;
- prezentarea succint` a problemei (cauza nemul]umirii);
- prezentarea clar` a modalit`]ilor în care dori]i s` fie rezolvat` problema;
- copii ale bonului de vânzare [i ale certificatului de garan]ie.
Utiliza]i un limbaj politicos dar ferm, exprima]-v` ideile clar [i concis.
•

Redacta]i o reclama]ie c`tre patronul firmei produc`toare.

•

Exemplifica]i un caz de înc`lcare a drepturilor consumatorului [i analiza]i modul în care a fost
solu]ionat.
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Folia transparent` nr. 1

DREPTURILE CONSUMATORILOR

LEGEA NR. 11/1994 stabile[te principalele drepturi ale consumatorilor:
• Dreptul de a fi proteja]i împotriva riscului de a achizi]iona un
produs sau un serviciu care ar putea prejudicia via]a, s`n`tatea sau
ar afecta interesele consumatorului.
• Dreptul de liber acces, f`r` discrimin`ri, la pie]e pentru asigurarea
unei game variate de produse [i servicii de calitate.
• Dreptul de a fi informa]i corect, complet [i precis asupra
caracteristicilor produsului.
• Dreptul de a fi desp`gubi]i pentru prejudiciile generate de
calitatea necorespunz`toare a unor produse sau servicii, prin
folosirea mijloacelor prev`zute de lege.
• Dreptul de a fi educa]i asupra modului de utilizare a produselor
oferite.
• Dreptul de a se organiza în asocia]ii vizând ap`rarea intereselor
specifice ale unor grupuri de consumatori.
• Dreptul de a fi asculta]i [i consulta]i în cadrul Consiliilor
consultative locale, din structura c`rora fac parte de drept [i
asocia]iile consumatorilor.
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Folia transparent` nr. 2

AUTORITATEA NA}IONAL~ PENTRU PROTEC}IA
CONSUMATORULUI
Are urm`toarele atribu]ii:
1. S` elaboreze reglement`ri privind conservarea, ambalarea, etichetarea,
transportul, depozitarea [i comercializarea produselor interne sau
importate, pentru a nu periclita via]a, s`n`tatea sau siguran]a
consumatorilor.
2. S` supravegheze respectarea dispozi]iilor legale privind calitatea produselor
[i serviciilor prestate, inclusiv prin efectuarea de inspec]ii în pie]e, la
produc`tori [i depozite, având acces la documentele referitoare la aceste
produse.
3. S` interzic` comercializarea produselor de import care pot afecta interesele
consumatorilor.
4. S` verifice utilizarea corect` a mijloacelor de m`surare folosite pe pia]`,
interzicându-le pe cele necorespunz`toare.
5. S` opreasc` temporar sau definitiv comercializarea, importarea sau
fabricarea produselor cu deficien]e de calitate
6. S` dispun` retragerea autoriza]iei de func]ionare [i distrugerea produselor
oprite de la comercializare.
7. S` aplice amenzi sau s` sesizeze organele de urm`rire penal`, dac` se
constat` înc`lc`ri ale legii.
8. S` desf`[oare activit`]i de educare [i informare a consumatorilor.
9. S` primeasc` [i s` rezolve sesiz`rile consumatorilor sau asocia]iilor acestora.
10. S` verifice dac` afirma]iile prezentate prin publicitate, prospecte, cataloage
sunt în conformitate cu parametrii ce caracterizeaz` produsele sau serviciile
respective.

25

