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În ultimul deceniu, cât nu s-ar părea de straniu, percepția omului de rând despre bunăstare și confort este mai puțin 

legată de aspectul economico-progresist, tehnologic şi industrial care în mod continuu provoacă efecte secundare ce au 
ca rezultat suprimarea altor valori mult mai necesare omului, printre ele numărându-se şi dreptul la un mediu sănătos şi 
neprejudiciat din punct de vedere ecologic, la produse inofensive și la siguranța alimentelor. Cu toate acestea, în reali-
tatea zilelor noastre încă se mai bucură de susținere teoriile economice potrivit cărora, orice proces evoluează între doi 
poli – producție și consum – aflați în relație de interdependență, deci de recunoaștere a rolului activ al fiecăruia dintre 
ei. În contextul dat, în lupta contra degradării factorilor de mediu, prima și cea mai prioritară acțiune ar trebui să fie 
îndreptată spre identificarea cu precizie a agentului poluator, urmată de studierea amănunțită a metodelor și intensității 
impactului cu care acționează asupra lui. Deși, inițial doctrina, dar și legiuitorul au considerat activitatea economică ca 
fiind principala sursă de poluare, în ultimul deceniu, privirile se îndreaptă și spre consumator, cel de care depinde can-
titatea deșeurilor, starea tehnică și funcționalitatea produselor cu impact, controlul și posibilitatea reducerii influențelor 
negative asupra mediului. Această realitate determină necesitatea schimbării și atitudinii consumatorului față de mediu 
prin legarea responsabilității acestuia de cea a producătorului, ambii fiind tratați de pe poziția unor potențiali agresori, 
dar în același timp, și promotori ai valorilor de mediu sugerate de legiuitor, a se ține cont în procesul de producere și 
consum.

Cuvinte-cheie: mediu, producător, consumator, deșeu, reciclare, poluare, marketing ecologic. 

ECONOMIC AND FINANCIAL INSTRUMENTS OF THE pRODUCER-CONSUMER RELATIONSHIp IN 
THE jOINT ENVIRONMENTAL pROTECTION MISSION

In the last decade, strange as it may seem, the perception of ordinary people about well-being and comfort is less rela-
ted to the economic-progressive, technological and industrial aspect which continuously causes side effects that result in 
the suppression of other values. necessary for human beings, including the right to a healthy and environmentally friendly 
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environment, harmless products and food safety. However, in today’s reality, economic theories are still supported, accor-
ding to which any process evolves between two poles - production and consumption - in a relationship of interdependence, 
so of recognizing the active role of each of them. In this context, in the fight against the degradation of environmental 
factors, the first and foremost action should be directed towards the precise identification of the pollutant, followed by 
a detailed study of the methods and the intensity of the impact with which it acts on it. Although, initially the doctrine, 
but also the legislator considered economic activity as the main source of pollution, in the last decade, the eyes are also 
on the consumer, by whom depends on the amount of waste, technical condition and functionality of impacted products, 
control and possibility of reducing negative influences on the environment. This reality determines the need to change the 
consumer’s attitude towards the environment by linking his responsibility to that of the producer, both being treated from 
the position of potential aggressors, but at the same time, promoters of environmental values suggested by the legislator 
to take into account. production and consumption.

Keywords: environment, producer, consumer, waste, recycling, pollution, eco-marketing.

INSTRUMENTS éCONOMIQUES ET FINANCIERS DE LA RELATION pRODUCTEUR-
CONSOMMATEUR DANS LA MISSION COMMUNE DE pROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Au cours de la dernière décennie, aussi étrange que cela puisse paraître, la perception des gens ordinaires du bien-
être et du confort est moins liée à l’aspect économique progressif, technologique et industriel qui provoque continuelle-
ment des effets secondaires qui aboutissent à la suppression d’autres valeurs. pour les êtres humains, y compris le droit à 
un environnement sain et respectueux de l’environnement, des produits inoffensifs et la sécurité alimentaire. Cependant, 
dans la réalité d’aujourd’hui, les théories économiques sont toujours soutenues, selon lesquelles tout processus évolue en-
tre deux pôles - la production et la consommation - dans une relation d’interdépendance, donc de reconnaître le rôle actif 
de chacun d’entre eux. Dans ce contexte, dans la lutte contre la dégradation des facteurs environnementaux, la première 
action doit viser à identifier précisément le polluant, suivie d’une étude approfondie des méthodes et de l’intensité de 
l’impact avec lequel il agit sur lui. Bien que, dans un premier temps la doctrine, mais aussi le législateur aient considéré 
l’activité économique comme la principale source de pollution, au cours de la dernière décennie, les yeux sont également 
tournés vers le consommateur, de qui dépend la quantité de déchets, l’état technique et la fonctionnalité des produits 
impactés, le contrôle et la réduction des influences négatives sur l’environnement. Cette réalité détermine la nécessité 
de changer l’attitude du consommateur vis-à-vis de l’environnement en liant sa responsabilité à celle du producteur, à la 
fois traités à partir de la position d’agresseurs potentiels, mais en même temps, promoteurs de valeurs environnementales 
suggérées par le législateur pour prise en compte de la production et de la consommation.

Mots-clés: environnement, producteur, consommateur, déchets, recyclage, pollution, éco-marketing.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ПОТРЕБИТЕЛЬ В СОВМЕСТНОЙ МИССИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮщЕЙ 

СРЕДЫ 

в последнее десятилетие, насколько странным бы это не выглядело, восприятие простых людей благополучия 
и комфорта в меньшей степени связано с экономико-прогрессивным, технологическим и промышленным аспек-
том, который постоянно вызывает побочные эффекты, приводящие к подавлению других ценностей для челове-
ка, включая право на здоровую и экологически чистую окружающую среду, безвредные продукты и безопасность 
пищевых продуктов. однако, в сегодняшней реальности по-прежнему поддерживаются экономические теории, 
согласно которым любой процесс развивается между двумя полюсами в их тесной взаимосвязи - производством 
и потреблением - а значит, признании активной роли каждого из них. в этом контексте, в борьбе с деградацией 
факторов окружающей среды, прежде всего, действия должны быть направлены на точное определение за-
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Introducere
În contextul realității în care de pe urma oricărei 

activități economice au de suferit, în primul rând, 
factorii de mediu, continuarea creșterii economice 
poate fi admisă cu condiția precizării, prin legislație, 
a parametrilor în cadrul cărora se poate desfășura. 
Acești parametri trebuie să definească daunele admi-
sibile pe care consumul și producția le pot provoca 
mediului. Stabilirea acestor garanții devine sarcina 
majoră a legislației moderne. Uneori, ea implică pro-
hibirea unor tipuri de producție sau consum pe con-
siderentul că prejudiciul public este mai mare decât 
beneficiul pe care societatea îl are de pe urma produ-
sului sau serviciului respectiv [10, p. 13].

Metodologia de cercetare. Întru atingerea scopu-
lui prestabilit, în cadrul cercetării subiectului de față, 
au fost necesare și pe larg utilizarea diferite metode 
de cercetare dintre care menționăm pe cele mai re-
levante, cum ar fi: metoda analizei, metoda sintezei, 
metoda deducției, metoda istorică, metoda compara-
tivă, metoda sistemică și metoda empirică.

Idei principale ale cercetării 
Impactul negativ al consumatorului asupra stă-

rii mediului, adesea este determinat de cantita-
tea deșeurilor generate de acesta. Or, nu doar prin 
activități industriale de extragere, prelucrare și pro-
ducere se aduc influențe negative asupra mediului, 
acestea fiind în ultimele decenii cele mai controlate și 

restricționate de către autorități, dar și prin acțiunile 
nesăbuite, de risipă ale consumatorului - cel mai 
mare utilizator de bunuri și servicii, respectiv – ge-
nerator de deșeuri de orice fel. 

Așa se face că în ultimii ani, accentul plasat pe 
producător sub forma restricțiilor și impunităților de 
protecție a mediului, au scăpat din vedere impactul 
pe care-l poate genera însuși consumatorul asupra 
mediului. În aceste împrejurări, apare și întreba-
rea: pe cine, de fapt, vizează principiul „poluatorul 
plătește”, pe producător, pe subiecții activității eco-
nomice, industriale, pe marii prestatori de servicii cu 
impact asupra mediului sau și pe consumator deo-
potrivă?

Cu titlu de soluție la problema înaintată, doctrina 
de mediu avansează o viziune destul de interesantă 
ce leagă producătorul de consumator în responsabi-
litatea suportării costurilor pentru poluare, și anume, 
aplicația extinsă a principiului în discuție, deoarece, 
în cele din urmă, consumatorul este cel care trebu-
ie să plătească, pentru că poluatorul este într-adevăr 
consumatorul. Prin urmare, producătorii și consuma-
torii nu ar trebui doar să plătească costurile de preve-
nire și control al poluării, ci și utilizarea capacității 
asimilative a mediului [13, p. 247-266].

Deși s-ar părea că încercăm, pe această cale, să 
atentăm la unele drepturi existente ale consumato-
rului, impunerea față de el a unei anumite conduite 
din perspectiva priorității conservării și dezvoltării 

грязнителя с последующим тщательным изучением методов и интенсивности воздействия, с которым оно на 
него действует. Хотя изначально доктрина, как и законодатель рассматривали хозяйственную деятельность 
в качестве основного источника загрязнения, в последнее десятилетие внимание также обращено на потреби-
теля, от которого зависит количество отходов, техническое состояние и функциональность затрагиваемых 
продуктов, контроль и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Данная реальность опреде-
ляет необходимость изменения отношения потребителя к окружающей среде, связав его ответственность с 
ответственностью производителя, причем оба рассматриваются с позиции потенциальных агрессоров, но в то 
же время сторонники экологических ценностей, предлагаемые законодателем изменения должны учитывать 
производство и потребление.

Ключевые слова: окружающая среда, производитель, потребитель, отходы, переработка, загрязнение, эко-
маркетинг.
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factorilor de mediu, nu are decât să-l avantajeze tot 
pe el în calitate de ființă, atât de vulnerabilă în fața 
agresiunilor la adresa mediului care, de fapt, îl afec-
tează, odată ce este parte a sa, cea mai sensibilă și 
greu de protejat.

Pentru aceasta, considerăm noi că problema 
protecției mediului trebuie tratată mult mai complex, 
după un alt concept, care ar implica și rolul consu-
matorului, atât în planul efectelor acțiunilor sale ne-
gative, cât și a posibilităților de reducere a deșeurilor 
prin consumul de bunuri și servicii. Și nu e vorba aici 
doar despre influența consumatorului asupra cantității 
deșeurilor generate, dar și despre rolul său în gestiona-
rea corectă a influențelor negative generate de absolut 
toate bunurile exploatate de el. Or, pericolul cauzării 
unor daune asupra mediului nu este însăși bunul sau 
tehnica ci funcționalitatea acestora, fapt care depinde 
mult de împrejurările, cunoștințele, atitudinea și regu-
lile de care se conduce consumatorul în utilizarea lor. 
Anume aici trebuie de pus accentul, pe consumator, 
cel de care depinde răspândirea efectelor negative pe 
timpul exercitării dreptului de consum, fără însă a uita 
și de producător, cel care instruiește consumatorul în 
utilizarea bunului produs de el, cunoscând mai bine 
riscurile ce le poate genera.

Acestea fiind clarificate, am susține ideea potrivit 
căreia, în luarea măsurilor de protecție a mediului, 
consumatorul trebuie abordat de pe aceiași poziție 
cu producătorul, ambii fiind considerați potențiali 
poluatori. 

Consumatorul, în situația descrisă, are rolul de 
„filtru” principal plasat între producere și reciclare, 
de care depinde cantitatea deșeurilor – cel mai agre-
siv inamic al factorilor de mediu. 

În mod evident, filtrul despre care vorbim trebuie 
conectat la sistemul de producere printr-un meca-
nism juridic cât mai logic, care ar face relația din-
tre producător și consumator reciproc influențabilă, 
mai flexibilă și avantajoasă pentru ambii, inclusiv, 
pentru mediu și toți cei care beneficiază de el. De 

fapt, temeiul juridic de la care trebuie să înceapă 
construcția mecanismului juridic dorit, este chiar 
norma Constituțională de la art. 37 alin. 1 din Legea 
fundamentală [1], potrivit căreia fiecare om are drep-
tul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct 
de vedere ecologic pentru viață şi sănătate, precum 
şi la produse alimentare şi obiecte de uz casnic ino-
fensive.

După cum se observă, dreptul consumatorului la 
produse alimentare și de uz casnic inofensive este 
strâns legat, chiar reglementat prin normă unică cu 
dreptul la un mediu sănătos. 

Așadar, pentru formularea unui cadru juridic con-
secvent în misiunea de protecție a mediului prin im-
plicarea consumatorului, drept primă soluție, după 
noi destul de eficientă și promițătoare, ar fi ecologi-
zarea mai accentuată a Legii cu privire la protecția 
consumatorului, metaforic vorbind, „presurarea” 
prin ea unor obligații cu specific de protecție a me-
diului în sarcina consumatorului. 

Evident, la prima vedere, în afară de obligarea 
selectării și evacuării deșeurilor în mod separat, pe 
categorii, sau utilizarea tehnicii și altor bunuri de 
folosință individuală în strictă conformitate cu pre-
scrierile producătorului, s-ar pune întrebarea, cum 
vom urmări executarea altor obligații de către consu-
mator și care vor fi sancțiunea nerespectării lor? Or, 
rămâne la discreția consumatorului să aleagă dacă 
aruncă tehnica defectată, sticlele sau alte recipiente, 
inclusiv din masă plastică, în tomberon sau le duce 
la punctul de colectare sau chiar direct la uzina de 
reciclare în schimbul unei sume de bani. 

După noi, sunt necesare alte pârghii de determina-
re a consumatorului la utilizarea bunurilor și servicii-
lor cu luarea în considerare a normelor de protecție a 
mediului, pârghii care să îmbine caracterul obligato-
riu cu cel stimulator. Spre exemplu, producătorul să 
ofere un nou termen de garanție cu condiția că con-
sumatorul își respectă obligația de informare ime-
diată despre momentul producerii defecțiunii după 
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expirarea termenului de garanție inițial sau despre 
eficiența/ineficiența produsului, să raporteze perio-
dic respectarea condițiilor de exploatare, să dea bu-
nul spre înlocuire cu altul mai performant din punct 
de vedere ecologic, suportând diferența de preț etc. 

Deci, e vorba despre o cointeresare reciprocă 
atât a producătorului, cât și a consumatorului la 
respectarea condițiilor de protecție a mediului în 
timpul utilizării tehnicii de uz casnic, automobile, 
bunuri de folosință individuală prin obligarea in-
directă, prin condiționarea obținerii unor avantaje 
din partea producătorului. Evident, pentru ca acest 
lucru să devină posibil este necesară și flexibiliza-
rea relației dintre producător-consumator prin indi-
carea în instrucțiunea produsului a datelor de con-
tact, de comunicare online cu orice producător din 
oricare punct al globului; obligarea producătorului 
de a înființa sucursale în toate țările în care expor-
tă produse, prin aceasta s-ar exclude și intervenția 
comerciantului în circuitul produselor și serviciilor, 
tendință tot mai accentuat manifestată la nivelul 
Uniunii Europene. 

Amintim cu această ocazie, cea mai recentă Stra-
tegie a UE prezentată la 20 mai 2020 de către Comi-
sia Europeană, cu genericul: „De la fermă la consu-
mator”, care constituie una dintre acțiunile-cheie din 
cadrul Pactului verde european. Contribuind la înde-
plinirea obiectivului de realizare a neutralității cli-
matice până în 2050, strategia are în vedere evoluția 
actualului sistem alimentar al UE către un model 
durabil [16]. Strategia Farm to Fork (de la fermă la 
furculiță) își propune, de asemenea, să contribuie la 
realizarea unei economii circulare. Acesta va avea 
drept scop reducerea impactului asupra mediului al 
sectoarelor de prelucrare a produselor alimentare și 
a comerțului cu amănuntul prin luarea de măsuri pri-
vind transportul, depozitarea, ambalarea și produce-
rea deșeurilor alimentare [17].

O altă soluție la problema ridicată, ar fi aceea, ca 
prin legislația națională în domeniul protecției con-

sumatorului, evident, racordată la cea internațională 
care ar obliga la acțiuni pe toți producătorii statelor 
care o ratifică, să fie impusă producătorului obligația 
de a comunica consumatorului informația utilă pentru 
a face posibilă reparația bunului în condiții casnice, 
chiar fără a avea cunoștințe în domeniu sau, ar indica 
părțile, piesele altor producători cu care bunul său 
este compatibil. Deci, obligațiile celor doi actori pe 
piața produselor potențial periculoase pentru mediu 
trebuie să aibă obligații ce se condiționează reciproc, 
antrenându-i într-un cerc de acțiuni și consecințe re-
ciproce în care ar avea de câștigat factorii de mediu, 
rezultat al reducerii cantității deșeurilor. Aceasta fi-
ind o soluție mai bună chiar decât cea a reciclării, de-
oarece ultima impune cheltuieli, eforturi suplimenta-
re din partea consumatorului și celui ce le reciclează, 
mai mult, depozitarea și prelucrarea lor, de aseme-
nea, generează efecte negative asupra mediului. 

Desigur, unele tehnici juridico-economice și fi-
nanciare, în afară de cele propuse, care vin să conso-
lideze relația dintre producător și consumator în misi-
unea comună de protecție a mediului, există și astăzi, 
promovate și aplicate pe larg în legislație majorității 
statelor lumii, însă, deși acesta au mai mult de un de-
ceniu nu și-au arătat efectul lor convingător asupra 
consumatorului, anume cel de al îndupleca să ia de-
cizii prietenoase și favorabile mediului. Este vorba 
aici despre eticheta ecologică; ecodesignul, ecomar-
ketingul, integrarea costurilor de protecție a mediu-
lui în prețul produsului și alte tehnici de protecție 
care implica responsabilitatea consumatorului.

eticheta ecologică/eticheta energetică 
Etichetarea ecologică, mai fiind întâlnită și sub 

denumirea de ecomarcare, ecoeetichetare sau mar-
care ecologică constituie un instrument de piață care 
vine să consolideze relația dintre producător și con-
sumator prin intermediul informației plasate pe pro-
dus care îi confirmă calitățile ecologice în fața altor 
produse similare. 
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În fapt, eticheta ecologică fiind un instrument vo-
luntar al Uniunii Europene aplicabil doar în teritoriul 
acesteia, este înființată încă în anul 1992 cu scopul 
de a încuraja întreprinderile să comercializeze pro-
duse și servicii care respectă anumite criterii de me-
diu. Criteriile sunt stabilite, revizuite și publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de Comitetul 
pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene 
(CEEUE), care este responsabil și de cerințele de 
evaluare și verificare aferente. 

În scopul identificării produselor de calitate eco-
logică sporită, eticheta plasată pe ele se identifică 
sub forma unui „logo în formă de floare, cu ajutorul 
căruia consumatorii, fie ei publici sau privați, le pot 
identifica cu ușurință. Până în prezent, eticheta s-a 
acordat unor produse de curățat, aparate electrocas-
nice, produse din hârtie, haine și produse de grădină-
rit, lubrifianți și servicii cum ar fi cazările turistice. 
Criteriile pentru etichetarea ecologică nu se bazează 
pe un singur factor, ci pe studii care analizează im-
pactul unui produs sau serviciu asupra mediului pe 
parcursul ciclului său de viață” [18]. 

De-a lungul timpului, Legislația Uniunii euro-
pene pe segmentul etichetării ecologice a suferit 
serioase modificări, în anul 2000 (Regulamentul CE 
nr.1980/2000), iar apoi în 2010 (Regulamentul CE 
nr.66/2010), ultima având scopul de promovare a 
utilizării sistemului voluntar de etichetare ecologi-
că prin reducerea costurilor și birocrației impuse de 
normele în domeniu, dar și în scopul promovării pro-
duselor cu un impact redus asupra mediului pe par-
cursul întregului lor ciclu de viață şi furnizarea că-
tre consumatori de informații precise, neînșelătoare 
şi stabilite pe bază științifică cu privire la impactul 
acestora asupra mediului [6]. 

În doctrina națională, ecoetichetarea este perce-
pută drept un instrument de piață care soluționează 
mai multe probleme din relația consumator-produs-
producător, deoarece, în primul rând, îi oferă cum-
părătorului informația accesibilă și veridică despre 

indicatorii ecologici ai produsului, iar în al doilea 
rând, consumatorul informat acordă prioritate măr-
furilor de calitate, inclusiv ecologice, fapt care sti-
mulează elaborarea, producerea și furnizarea pe 
piață a produselor cu parametri ecologici în continuă 
îmbunătățire [9, p. 67].

În legislația noastră [2], similar mărcii ecologi-
ce, este reglementată marca națională „Agricultura 
Ecologică – Republica Moldova”, fiind o combinație 
de text şi imagine grafică, imprimată pe eticheta pro-
duselor agroalimentare ecologice sau plasată lângă 
aceste produse în scop de etichetare, prezentare şi 
promovare a produselor agroalimentare ecologice. 
Aceasta se utilizează în scop de etichetare, prezenta-
re şi promovare a produselor agroalimentare ecolo-
gice şi se aplică numai la produsele agroalimentare 
ce au fost supuse procedurilor de inspecție şi certi-
ficare pe tot parcursul ciclului de producție de către 
organismele de inspecție şi certificare.

Printre altele, în scopul pregătirii legislației 
naționale să răspundă cerințelor standardelor Uni-
unii Europene, am sugera extinderea ariei de cu-
prindere a Legii în discuție asupra tuturor produ-
selor, nu doar celor agroalimentare, atribuindu-i 
mărcii naționale vizate, statutul de marcă ecologică 
cu inscripția „produs ecologic”, aceasta dobândind 
rolul de instrument economico-juridic de protecție 
a mediului și consumatorului împotriva produselor 
cu impact.

De fapt, un Proiect de lege cu privire la producția 
agroalimentară ecologică și etichetarea produselor 
ecologice a fost înaintat Parlamentului Republicii 
încă în anul 2018, însă acesta a fost respins în anul 
2019. 

Prin urmare, în lipsa unui cadru legal de aplicare 
a etichetei comerciale pe produse, actualmente mulți 
producători le aplică după cum le trece prin cap, cu-
noscând că nu există sancțiuni pentru acest fapt, dar 
nici legi care să prevadă ordinea și condițiile de uti-
lizare a ei.
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În ce privește ecoetichetarea energetică, constitu-
ind un sistem de etichetare aplicat la nivelul Uniunii 
Europene din 1995 (introdus prin Directiva 92/75/
CEE, revizuită în 2010 prin Directiva 2010/30/UE), 
aceasta se aplică pe aparatelor de uz casnic pentru 
a oferi informații consumatorilor despre capacitatea 
de consum a energiei.

Ulterior, prin Regulamentul UE 2017/1369 care 
abrogă Directiva 2010/30/UE „au fost create cerințe 
noi de etichetare energetică pentru grupuri specifice 
de produse. În mod concret, începând cu 2021, se 
vor „reclasifica” cinci grupe de produse (frigidere, 
mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe, televi-
zoare și lămpi): un produs care aparține, de exem-
plu, clasei de eficiență energetică A+++ va aparține 
clasei B după reclasificare, fără nicio modificare a 
consumului său de energie. Inițial, clasa A va rămâne 
goală pentru a lăsa loc pentru modele mai eficiente 
din punct de vedere energetic. Acest lucru va permi-
te consumatorilor să facă o distincție mai clară între 
cele mai eficiente produse din punct de vedere ener-
getic” [18].

Ecodesign-ul (abrevierea sintagmei “design 
ecologic”) este un alt instrument de piață destinat 
protecției mediului în cadrul activității economice, 
aplicabil preponderent în etapa de proiectare a pro-
duselor inofensive mediului și consumatorului.

De fapt, eco-proiectarea sau reproiectarea produ-
sului urmărește scopul reducerii consumului de ma-
teriale, diminuarea toxicității materialelor utilizate la 
producerea lui, impunându-se la etapa alegerii mate-
riei prime, a materialelor ușor procesabile, a materia-
lelor noi, ecologic mai avantajoase, excluderea celor 
periculoase, utilizarea materialelor biodegradabile, 
posibilitatea utilizării repetate a produsului sau am-
balajului. De asemenea, ecodesignul nu se referă în 
toate situațiile numai la proiectarea produsului ci și 
la proiectarea și realizarea unui ciclu de viață ecolo-
gic mai acceptabil printr-o abordare sistemică a pro-
dusului [8, p. 148].

La nivel doctrinar se apreciază că în funcție de 
scara de timp și de mediul, există două viziuni dife-
rite majore privind proiectarea ecologică, după cum 
urmează: 

prima viziune se concentrează pe îmbunătățirea  
produselor și tehnologiilor pentru a le face mai puțin 
periculoase pentru mediu;

cea de-a doua viziune este axată pe  
îmbunătățirea standardului de viață al consumatori-
lor prin proiectarea de produse mai durabile [11, p. 
40-41]. 

La nivel de reglementare, în principal la nivel eu-
ropean, se impune Directiva 2009/125/CE de institu-
ire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie 
de proiectare ecologică aplicabile produselor cu im-
pact energetic care stabilește cadrul general pentru 
legislația națională de proiectarea ecologică a produ-
selor – un factor esențial în strategia comunitară pri-
vind politica integrată a produselor cu impact [4].

Deși nu este membră a Uniunii Europene, Repu-
blica Moldova adoptă în anul 2014 Legea privind 
cerințele în materie de proiectare ecologică aplica-
bile produselor cu impact energetic [3] în scopul 
transpunerii Directivei 2009/125/CE. Potrivit legii 
în discuție, proiectare ecologică este definită drept 
un proces de integrare a caracteristicilor de mediu 
în proiectarea unui produs, în scop de îmbunătățire 
a performanței de mediu pe durata întregului ciclu 
de viață.

În ce privește intenția legiuitorului nostru de a 
reglementa și aplica mecanismul proiectării ecolo-
gice în conformitate cu standardele europene, evi-
dent că o considerăm plauzibilă, însă din analiza 
conținutului Legii nr. 151/2014 constatăm existența 
unui mecanism rămas la nivelul teoretic, greu de pus 
în practică. Mai mult, nu vedem ca Legea în discuție 
să ofere și un mecanism de stimulare a producători-
lor în recurgerea la măsuri de proiectare ecologică a 
produsului sub formă de scutiri de taxe, acordarea 
de împrumuturi preferențiale, de subvenții etc. Or, 



159nr. 1 (243), 2021

nu vedem cum ar putea fi aceștia obligați la aseme-
nea măsuri, în condițiile în care ele presupun costuri 
suplimentare formate din cheltuielile de evaluare a 
impactului produsului asupra mediului, de urmărire 
a influențelor negative, de reîntoarcere în ciclul de 
producție etc. Mai mult, dacă ar include aceste cos-
turi în prețul produsului, atunci ar apărea riscul pier-
derilor concurențiale în cazul în care un produs pus 
în circulație fără respectarea cerințelor de ecodesign 
ar costa mai puțin, respectiv ar oferi un preț mult mai 
accesibil eventualului cumpărător.

Ecomarketingul este un instrument economic de 
piață ce se particularizează prin rolul său de prove-
nire a efectelor negative ce pot fi generate de produs 
pe durata întregului său ciclu de viață asupra mediu-
lui și sănătății consumatorului [14, p. 432]. De fapt, 
acesta mai are și rolul de a determina consumatoru-
lui să alegă produse ecologice în pofida prețului mai 
mare. Pentru aceasta, este necesară o strategie ce-și 
poate atinge scopul doar prin aplicarea ei în cadrul 
unui sistem de acțiuni îndreptate spre convingerea 
consumatorului despre performanța ecologică a pro-
dusului, beneficiile ce le poate aduce prin utilizare, 
riscurile și efectele reduse asupra mediului, durata 
îndelungată de viață a produsului, posibilitatea repa-
rării sau înlocuirii unor componente fără cunoștințe 
speciale, avantajul financiar al reciclării etc. Or, 
după cum se definește în literatura rusă de specia-
litate, marketingul ecologic reprezintă un întreg 
proces de administrare, o ramură a marketingului 
tradițional, care constă în pronosticarea și satisface-
rea necesităților consumatorului în condițiile garan-
tării unui profit, un proces care include și designul 
produselor, stabilirea unui preț avantajos atât pentru 
producător/comerciant, cât și pentru cumpărător.

Deși în Republica Moldova, la moment nu există o 
lege care să reglementeze exclusiv instituția market-
ingului ecologic, adoptarea unui act normativ, măcar 
la nivel de hotărâre a Guvernului, ar constitui un pas 
important în promovarea politicii de încurajare a con-

sumatorului să aleagă produse și servicii ecologice sau 
cele cu impact minim asupra mediului și sănătății.

Totuși, în plan teoretic, avantajele marketingului 
ecologic sunt, fără îndoială, multe și diverse, fapt care 
nu exclude și existența unor dezavantaje, mai mult 
sesizate de către agenții economici producători sau 
comercianți, și anume:

cerere scăzută pentru produsele ecologice din  
cauza prețurilor ridicate;

lipsa unor tehnologii „curate”; 
costurile ridicate ale unor investiții ecologice; 
curente de opinie diferite în interiorul firme; 
o legislație încă incompletă și puțin eficientă  

[12, p. 496-499], la care am mai adăuga:
cultura subdezvoltată a consumatorului în  

consumul de produse ecologice;
puterea de cumpărare scăzută, fapt ce determi- 

nă consumatorul să aleagă produse mai ieftine, chiar 
dacă este conștient că sunt necalitative, dăunătoare 
sănătății și mediului, cu o durată scurtă de exploatare, 
nereparabile și nereciclabile etc.

tendința omului modern de a schimba bunurile  
mai des, plictisindu-se de unele și aceleași sau genân-
du-se să le folosească timp îndelungat.

Actualmente, cele mai variate și concrete acțiuni 
îndreptate spre contopirea eforturilor producătorului 
cu cele ale consumatorului prin unificarea misiunii 
lor – cea de minimizare a efectelor negative ce le 
produc asupra mediului, sunt înregistrate la nivelul 
Uniunii Europene. 

În acest sens, prezentăm noua Agendă privind 
consumatorii adoptată la 13 noiembrie 2020 care 
prevede un șir de acțiuni recent realizate și alte-
le noi preconizate ce vin să confirme îngrijorarea 
autorităților față de lipsa unor informații relevante 
ce sunt în sarcina producătorilor de a le plasa pe pro-
duse și serviciile prestate consumatorilor. 

În contextul arătat Agenda prezintă o viziune ac-
tualizată a politicii UE de protecție a consumatorilor 
pentru perioada 2020-2025, având subtitlul „Conso-
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lidarea rezilienței consumatorilor pentru o redresare 
durabilă”. Agenda acoperă cinci domenii prioritare, 
printre care unul din ele vizează tematicii abordate în 
prezenta lucrare și anume: garantarea relațiilor dintre 
producător și consumator ce se axează pe combate-
rea mențiunilor ecologice înșelătoare și a practicilor 
comerciale neloiale în tehnicile de influențare online 
și personalizare [7].

De asemenea, inițiativa viitoare privind conso-
lidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției 
verzi intenționează să abordeze problema accesului 
consumatorilor la informații referitoare la caracte-
risticile de mediu ale produselor, inclusiv informații 
privind durabilitatea lor, potențialul lor de reparare 
sau de modernizare, precum și problema fiabilității 
și a comparabilității acestor informații. Or, toate 
abordările viitoare tind a crea unele mecanisme 
juridice ce ar încuraja consumatorul să treacă la o 
altă politică de consum, axată în mod prioritar pe 
folosința cât mai îndelungată a bunurilor, preferând 
repararea în schimbul înlocuirii bunului, prelun-
girea de către producător a perioadei minime de 
garanție pentru produsele noi și cele second-hand, 
reînceperea unei noi perioade de garanție după 
efectuarea reparației etc.

Concluzii
Urmărind scopul asigurării unei conlucrări efi-

ciente între producător și consumator în realizarea 
eforturilor de protecție a mediului în timpul fabrică-
rii, comercializării și utilizării produselor cu impact, 
venim cu unele recomandări, cu adresabilitate dis-
tinctă la producător și consumator.

recomandări pentru producători: 
încurajarea, iar în anumite privințe, impune- 

rea producătorilor să proiecteze și să producă:
bunuri cu durată de viață mai îndelungată;  
bunuri reutilizabile, reîncărcabile, ușor de  

dezasamblat, de reparat, de înlocuit părți din el sau 
piese fără cunoștințe speciale în domeniu;

producerea dispozitivelor și accesoriilor de  
utilizare comună între diferite mărci ale producăto-
rilor,

renunțarea la producerea bunurilor de uni- 
că folosință, în schimbul celor de îndelungată 
folosință;

Recomandări pentru consumatori:
educarea consumatorilor în stilul protecției  

mediului prin reducerea cantității deșeurilor, acțiune 
ce s-ar particulariza prin îndemnul la:

reutilizarea recipientelor, ambalajelor, pungi- 
lor și a tuturor bunurilor ce conțin plastic în schimbul 
transformării lor în deșeuri prin aruncare. De fapt, 
respectiva direcție de educare a consumatorului vine 
la timpul potrivit, în contextul revizuirii Directivei 
UE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, me-
nită să asigure că toate ambalajele pot fi reutilizate 
și reciclate într-un mod viabil din punct de vedere 
economic și că se abordează problema utilizării ex-
cesive a ambalajelor [5];

informarea din instrucțiunea de utilizare a  
produsului despre condițiile de exploatare în vede-
rea asigurării unei vieți îndelungate a produsului și 
reducerii impactului negativ asupra mediului

exploatarea îndelungată a tehnicii de uz cas- 
nic și a altor bunuri de folosință individuală prin 
reparare în schimbul înlocuirii cu altele noi. Or, 
inițiativele actuale privind produsele electronice cir-
culare urmăresc să asigure proiectarea dispozitivelor 
electronice astfel încât să se asigure durabilitatea, 
întreținerea, repararea, dezasamblarea, demontarea, 
reutilizarea și reciclarea acestora, precum și „drep-
tul consumatorilor la repararea” acestora, inclusiv 
dreptul de a beneficia de actualizarea programelor 
informatice. De asemenea, inițiativa ce se identifică 
prin regula „un încărcător comun pentru telefoanele 
mobile și alte dispozitive mobile” [18] urmărește să 
îmbunătățească confortul consumatorilor și să redu-
că utilizarea materialelor și deșeurile de echipamen-
te electrice și electronice asociate producerii și eli-
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minării acestor dispozitive care sunt utilizate zilnic 
de marea majoritate a consumatorilor;

înlocuirea tehnicii de uz casnic defectată sau  
chiar cea funcțională cu alta mai performantă din 
punct de vedere ecologic cu suportarea diferenței de 
preț;

stimularea intenției de a duce bunurile inuti- 
le, deteriorate, de unică folosință direct în punctele 
de colectare sau reciclare. În acest sens, la nive-
lul UE sunt organizate acțiuni de educare a con-
sumatorilor prin diverse metode, (spre exemplu, 
prin includerea treptată a educației consumatorilor 
în programele de învățământ primar și secundar. O 
astfel de inițiativă este „Consumer Classroom”, un 
site comunitar pan-european și multilingv pentru 
profesori. Site-ul reunește o bibliotecă amplă pri-
vind educarea consumatorilor din întreaga UE și 
oferă instrumente interactive și de colaborare pen-
tru pregătirea lecțiilor și punerea lor la dispoziția 
cursanților și a altor profesori. 
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