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Abstract: The attitude and preferance for organic vegetable are 
results of respondents education level. 

Study of the attitude and preferances for organic vegetable did 
acchive on 250 people, depending of socio-professional aspects. 

From the next results can say as education level has an importance 
on studing attitude and to determine preferances of respondents for organic 
products. 

 
METODOLOGIA STUDIILOR DE ATITUDINE ŞI PREFERINŢĂ A 

PERSOANELOR CHESTIONATE 
 

Metodologia studiilor de atitudine şi preferinţă s-a realizat pe baza chestionării a 250 
de respondenţi, utilizânduse un chestionar propriu, realizat pe structuri ştiinţifice. 

Chestionarul a cuprins un set de 45 de întrebări grupate pe următoarele aspecte: 
socio-profesionale, atitudinale şi de preferinţă a legumelor în general dar şi a legumelor 
ecologice în special. 

În ce priveşte locul, chestionarea s-a realizat în diferite localităţi: Târgu Frumos, Iaşi, 
Paşcani, Fălticeni, Prisecani şi Răducăneni. Localităţile respective nu au fost alese la 
întâmplare, deoarece au o anumită  tradiţie în cultura şi consumul de legume. 

De asemenea, a fost făcută şi o „pregătire prealabilă” a persoanelor chestionate, 
astfel încât de la acestea să poată fi obţinute „răspunsurile aşteptate”. 

Tot în această etapă, se face şi o discuţie asupra tipurilor de răspuns aşteptate, în 
general, în funcţie de factorii influenţabili (sex, vârstă, etc.). 

Un rol important îl are validarea răspunsurilor. Astfel, din cele 250 de persoane 
chestionate, în urma validării au rămas 215 chestionare valabile (cu răspunsuri complete la 
toate întrebările, răspunsuri încadrate în limite acceptabile „răspunsuri serioase”, cu un 
singur răspuns la fiecare întrebare etc.).   

Gruparea, clasificarea şi calcularea datelor culesor au fost interpretate cu ajutorul 
pachetului de programe SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), varianta 12. 

REZULTATE  OBŢINUTE 
Funcţie de nivelul de instruire, respondenţii care au participat la studiu se grupează 

astfel: persoanele cu cel mult 8 clase – 8,8%; persoanele cu 10 clase/şcoală profesională–
18,6%; 44,7% dintre respondenţi sunt cu pregătire medie iar 27,9% dintre cei chestionaţi 
au pregătire superioară (colegiu/facultate, studii postuniversitare).  



În ce priveşte analiza persoanelor care au participat la studiul de atitudine şi 
preferinţă faţă de consumul legumelor obţinute în sisteme de agricultură sustenabilă, 
funcţie de profesie putem afirma  următoarele: 8,4% dintre cei destinaţi sunt profesori; 
7,4% sunt ingineri; 3,7% funcţionari; 5,6% pensionari; 10,7% muncitori în agricultură; 
3,7% muncitori în industrie; 6,0% fără ocupaţie; 39,1% elevi sau studenţi iar 15,3% au 
alte profesii decât cele menţionate mai sus. 

Atitudinea persoanelor chestionate asupra faptului dacă ,,Nu ştiu diferenţa dintre 
legumele obţinute folosind produse chimice şi cele fără’’, determină o repartizare a 
răspunsurilor pe cele cinci clase de răspuns, funcţie de nivelul de instruire. 

Astfel, la nivelul întregului grup chestionat, 58 de persoane s-au declarat întru totul 
de acord sau de acord  că nu cunosc diferenţa  dintre legumele obţinute chimic şi cele fără, 
respectiv 27%; 61 de persoane s-au declarat nesigure (28,4%), iar 96 dintre respondenţi 
cunosc diferenţa dintre legumele obţinute folosind produse chimice şi cele fără, respectiv 
44,6%. 

În ce priveşte răspunsul oferit pe cele 4 nivele de instruire, se observă următoarele: 
persoanele cu cel mult 8 clase, cunosc care este diferenţa între legumele obţinute chimic şi 
cele produse fără substanţe chimice, respectiv 31,6%; cele cu 10 clase/şcoală profesională 
– 40%; persoanele cu studii medii – 40,6%; persoanele cu studii superioare – 58,4%. 

Astfel, răspunsul obţinut la nivelul întregului grup chestionat se încadrează cu cel 
,,aşteptat’’ şi de asemenea, este cel aşteptat şi pe fiecare nivel de instruire. 
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Fig. 1 Atitudinea respondenţilor privind diferenţa dintre legumele obţinute 

 folosind produse chimice şi cele fără produse chimice de sinteză 
 

Atitudinea respondenţilor cu privire asupra faptului ,,Consider că introducerea pe 
piaţă a legumelor ecologice certificate, ar fi de dorit’’, determină o grupare a 
răspunsurilor la nivelul grupului chestionat. Astfel, dintre aceştia, 79,5% au declarat că 
sunt întru totul de acord sau de acord cu afirmaţia sus menţionată. În ceea ce priveşte 
repartizarea acestora pe nivele de instruire, se observă următoarele: persoanele cu cel 
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mult 8 clase au răspuns afirmativ în procent de 89,5%; persoanele cu 10 clase – 75%; 
respondenţii cu nivel mediu de instruire – 76,0% iar cei cu studii superioare – 83,3%. 

De asemeni, un număr de 34 de respondenţi s-au declarat nesiguri, respectiv 
15,8%. Un număr foarte mic de persoane chestionate, 4,7% s-au declarat împotriva 
introducerii pe piaţă a legumelor certificate ecologic. Cele mai multe răspunsuri 
negative au fost date de nivelul de instruire liceu/ şcoală postliceală. 

Nivelul de instruire al respondenţilor la întrebarea: ,,Credeţi că legumele 
ecologice sunt în cantitate suficientă pe piaţă?’’, determină o segmentare pronunţată a 
răspunsurilor. 

Astfel, 20,4% dintre respondenţi, au declarat că legumele ecologice sunt în 
cantitate suficientă pe piaţă. Dintre aceştia, persoanele cu cel mult 10 clase au dat cele 
mai multe răspunsuri, respectiv 30%. Un număr de 93 de persoane s-au declarat 
nesigure, respectiv 43,3%; persoanele cu cel mult 8 clase – 63,2% iar 36,3% dintre 
respondenţi au afirmat că legumele ecologice nu sunt în cantitate suficientă pe piaţă 
(persoanele cu studii superioare – 43,3% iar cei cu cel mult 8 clase – 26,3%). 

Astfel, răspunsurile obţinute pe diferite nivele de instruire, sunt în cea mai mare 
parte similare cu cele de la nivelul întregului grup chestionat, şi se poate afirma că 
nivelul de instruire nu a determinat o grupare a răspunsurilor.  
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Fig. 2 Atitudinea respondenţilor asupra faptului dacă legumele ecologice 

 sunt în cantitate suficientă pe piaţă 
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Preferinţele persoanelor chestionate asupra faptului dacă ” Nu o să consum 
niciodată legume obţinute prijn inginerie genetică”, a determinat o segmentare a 
răspunsurilor, funcţie de nivelul de pregătire al celor chestionaţi. Astfel, la nivelul 
grupului chestionat, 87 de persoane s-au declarat împotriva consumului de legume 
obţinute prin inginerie genetică, respectiv 40,5%; 85 de respondenţi s-au declarat 
nesiguri (39,5%), iar 20% şi-au declarat acordul faţă de consumul de legume obţinute 
prin inginerie genetică. 

Funcţie de nivelul de pregătire, cele mai multe răspunsuri împotriva consumului 
de legume obţinute prin inginerie genetică, au fost date de persoanele cu studii 
superioare 43,3%, iar cele mai puţine, de persoanele cu cel mult 8 clase, 31,6%. 

Dintre persoanele care s-au declarat nesigure în legătură cu consumul legumelor 
obţinute prin inginerie genetică, cele mai multe răspunsuri au fost obţinute de la 
persoanele cu studii medii şi inferioare. 

Dintre respondenţii care s-au declarat pentru consumul de legume obţinute prin 
inginerie genetică, cele mai multe răspunsuri au fost date de persoanele cu studii 
inferioare, respectiv 26,3%. 
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Fig. 3 Preferinţele consumatorilor de a nu consuma legume obţinute prin 
inginerie genetică 

 
Preferinţele persoanelor chestionate asupra faptului ,,Aş cumpăra legume 

obţinute ecologic?’’, arată o grupare a răspunsurilor indiferent de nivelul de instruire. 
Astfel, din cele 215 persoane chestionate, 80,9% s-au declarat pentru a cumpăra 

legume obţinute ecologic; 15,8% s-au declarat nesigure iar 3,3% nu ar cumpăra legume 
obţinute ecologic. Dintre persoanele care ar cumpăra legume obţinute ecologic, cea mai 
ridicată valoare relativă se observă în cazul persoanelor cu studii superioare 88,3%, iar 
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cea mai scăzută valoare relativă se observă în cazul respondenţilor cu studii inferioare 
(cel mult 10 clase), respectiv 75%. 

În general, repartizarea răspunsurilor (tab. 5.17) pe fiecare categorie de instruire, 
este aproape similară cu cea de la nivelul întregului grup chestionat. 
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Fig.4 Preferinţa consumatorilor de a cumpăra legume obţinute ecologic 
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Fig. 5 Preferinţa respondenţilor de a cumpăra legume ecologice, chiar dacă  

sunt mai scumpe 
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Preferinţele persoanelor chestionate asupra faptului dacă ,,Aţi accepta să 

cumpăraţi legume ecologice, chiar dacă sunt mai scumpe?’’, arată o anumită 
segmentare a răspunsurilor funcţie de nivelul de instruire. 

Astfel, 68,4% dintre respondenţi, s-au declarat de acord sau întru totul de 
acord; 25,1% s-au declarat nesiguri iar 6,5% nu ar cumpăra legume ecologice, 
deoarece sunt mai scumpe. 

În ce priveşte repartizarea răspunsurilor pe categoria de răspuns funcţie de 
nivelul de instruire, persoanele cu studii superioare au răspuns afirmativ 71,7%; 
26,7% s-au declarat nesigure iar 1,6% s-au declarat împotriva cumpărării de 
legume obţinute ecologic. 

La polul opus, persoanele cu studii inferioare s-au declarat pentru a 
cumpăra legume obţinute ecologic în procent de 63,2%; nesigure – 31,6% iar 
5,3% s-au declarat împotriva cumpărării legumelor ecologice. Din datele 
prezentate în tabelul 5.18, se observă că între diferitele categorii de instruire, 
există diferenţe în a accepta să cumpere legume ecologice la un preţ mai ridicat. 

CONCLUZII 
1. 44,6 % respondenţi cunosc diferenţa dintre produsele obţinute folosind produse 

chimice şi cele obţinute fără a utiliza produse chimice de sinteză. 
2. 79,5% dintre cei chestionaţi sunt de acord cu introducerea pe piaţă a legumelor 

ecologice certificate. Persoanele cu studii inferioare(cel mult 8 clase) au răspuns în procent 
mai mare, respectiv 89,5%. 

3. La întrebarea ‘’Credeţi că legumele ecologice sunt în cantitate suficientă pe 
piaţă’’, doar 20,4% dintre respondenţi au răspuns afirmativ.Cele mai multe răspunsuri 
pozitive au fost date de cei cu cel mult 10 clase, respectiv 30%. 

4. 80% dintre respondenţi s-au declarat nesiguri sau împotriva consumului de 
legume obţinute prin inginerie genetică. 

5. 80,9% dintre persoanele chestionate ar cumpăra legume ecologice. 
6. La întrebarea’’ Aş cumpăra legume obţinute ecologic, chiar dacă sunt mai 

scumpe’’, doar 68,4% dintre respondenţi au răspuns afirmativ, cele mai multe răspunsuri 
fiind date de cei cu studii superioare. 
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