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Rezumat

Majoritatea cercetărilor naționale și internațio-
nale în domeniu demonstrează faptul că strategiile de 
marketing contribuie într-un mod agresiv la promo-
varea produselor alimentare cu conținut sporit de gră-
simi, zahăr și sare și a băuturilor nealcoolice îndulcite 
nerecomandate pentru consum, care, în rezultat duc 
la apariţia şi dezvoltarea unui şir de boli netransmi-
sibile printre care şi excesul de greutate. O parte din 
strategiile de marketing utilizate (stimulente, tehnici) 
precum și produsele promovate, aduc îngrijorare, în 
special acelea care exploatează naivitatea copiilor și 

adolescenților. Metodele cheie pentru a convinge po-
pulația să achiziționeze anumite produse sunt diverse 
și se bazează pe cultivarea loialității consumatorilor 
prin trecerea în tărâmul manipulării. În acest context, 
elucidarea aspectelor ce țin de impactul strategiilor 
de marketing al produselor alimentare și al băuturilor 
nealcoolice îndulcite nerecomandate pentru consum 
asupra dezvoltării obiceiurilor alimentare nesănătoase 
în rândul copiilor și adolescenților prezintă un subiect 
relevant și util în domeniul cercetării și inovării. 

Cuvinte cheie: strategii de marketing, prefe-
rințe alimentare nesănătoase, copii, adolescenți
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The influence of marketing strategies on the 
development of unhealthy food preferences among 

children and adolescents (literature review)
Abstract

The majority of international and national re-
searches show that marketing strategies contribute 
to aggressive promotion of food products with high 
content of fats, sugar, salt and soft sweetened drinks 
unsuitable for consumption, which in result lead to 
the appearance and development of a high number 
of noncommunicable diseases including excess of 
weight. A part of the marketing strategies (incentives 

techniques) and promoted products bring concern, 
especially those exploiting the naivety of children and 
adolescents. The key methods used to persuade peo-
ple to buy certain products are diverse and based on 
consumer loyalty that emerges from manipulation. In 
this context, the present subject is relevant and useful 
in the fi eld of reasearch and innovation.
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În ultimii ani, strategiile de marketing ale com-
paniilor în domeniul alimentar au luat amploare. Po-
litica promoțională a acestor companii se bazează pe 
atragerea de noi consumatori, menținerea consuma-
torilor actuali, formarea unei imagini de ansamblu 
pozitive și întărirea percepției calității și siguranței 
produselor. Cu toate acestea, marketingul produselor 
alimentare cu conținut sporit de grăsimi, zahăr și sare 
posedă un impact nociv, favorizând apariția preferin-
țelor alimentare nesănătoase și ca urmare dezvoltarea 
bolilor netransmisibile legate de nutriție (obezitatea, 
diabet zaharat, dislipidemii, hipertensiunea arterială, 
accidentele vasculare, infarctul miocardic, etc.) care 
constituie cota majoră a mortalității în rândul adulţilor 
[1,2,3,4].

Consumul zilnic de produse alimentare cu con-
ținut sporit de sare, zahăr și grăsimi precum și de bă-
uturi nealcoolice îndulcite este răspunzător de apariția 
și dezvoltarea excesului de greutate. Conform datelor 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în anul 2013 
au fost înregistrați peste 42 milioane de copii supra-
ponderali sau obezi cu vârsta sub 5 ani. Circa 35 mili-
oane de copii supraponderali trăiesc în ţările în curs de 
dezvoltare, iar 8 milioane – în ţările dezvoltate [5,6].

În ultimii 30 de ani, conform rezultatelor furni-
zate de NHANES prevalenţa obezităţii s-a triplat: la 
copiii 6-11 ani de la 6,5% în 1980 la 19,6% în 2008, 
şi la adolescenţii 12-19 ani de la 5% la 18,1%, iar la 
preşcolarii de 2-5 ani obezitatea crescând de la 5% 
în 1980 la 10,4% în 2008. Această tendinţă de creş-
tere nu a fost bine studiată la copiii mai mici de 2 ani 
(Kuczmarski et al., 2008).

Rezultatele preliminare ale Inițiativei OMS de 
Supraveghere a Obezității Copiilor în Europa (COSI), 
în care sunt implicate 15 țări europene, indică faptul 
că prevalența obezității la copii este foarte ridicată. 
Studiul arată că 19,3-49% dintre băieți și 18,4-42,5% 
dintre fete au supraponderabilitate (inclusiv obezi-
tate). Prevalența obezității era cuprinsă între 6-26,6% 
în rândul băieților și 4,6-17,3% în rândul fetelor. 
Comparațiile între țări arată că cel mai înalt nivel de 
supraponderabilitate a fost înregistrat în țările din su-
dul Europei [7].

În România, conform unui studiu efectuat în 
partea de vest a ţării, în 1980, pe un lot de 5250 de 
copii 3 luni-16 ani, s-a înregistrat o prevalenţă a obe-
zităţii de 14,7% şi anume 18,6% la sugari, 15% la pre-

şcolari şi 14,2% la şcolari, cu o predominanţă la sexul 
feminin [8].

OMS raportează o prevalenţă a suprapondera-
bilității la copiii de vârstă 0-4 ani de 6,4% la fete şi de 
5,5% la băieţi, date provenite din studiul efectuat în 
cadrul Programului Naţional de Supraveghere a Stării 
de nutriţie 1993-2002 de către Institutul de Ocrotire a 
Mamei şi Copilului (IOMC) „Alfred Rusescu”, Bu-
cureşti [9]. 

Un alt studiu efectuat pe un lot de 7904 copii din 
clasele I-XII, proveniţi din 20 de şcoli din Cluj-Na-
poca, în anul 2008, a arătat o prevalenţă a suprapon-
derabilității de 12,8%, iar a obezităţii de 8,2%. Cea 
mai mare prevalenţă s-a înregistrat la grupa de vârstă 
6-10 ani atât pentru supraponderabilitate (15,9%), cât 
şi pentru obezitate (13,3%), iar cea mai mică la ado-
lescenţi (7,6% pentru supraponderabilitate şi 3,8% 
pentru obezitate) [10].

Obezitatea a crescut în mod dramatic și în Re-
publica Moldova. Aproximativ 15000 de copii sunt 
supraponderali, iar numărul acestora este în creștere 
în fi ecare an. Conform studiului MICS, 2012, circa 
5% dintre copiii sub 5 ani sunt supraponderali [11]. 
Datele Centrului Național de Management în Sănătate 
pentru anul 2014 indică faptul că în rândul copiilor de 
0-17 ani se depistează 153,7 cazuri de boli endocrine, 
de nutriție și metabolism la 10 mii locuitori în compa-
rație cu an. 2013 – 155, 1 cazuri [12].

Din alimentele care duc la apariția și dezvolta-
rea excesului de greutate în rândul copiilor și adoles-
cenților fac parte produsele specifi cate în Ordinul nr. 
904 din 27.09.2012 privind aprobarea listei produse-
lor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor 
(publicat în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 
2012, Nr. 205-207, art.1136) și în „Legea României 
nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în uni-
tăţile de învăţământ preuniversitar. Legea privind 
interzicerea mâncării fast-food în şcoli” (publicat în 
Monitorul Ofi cial al României, Partea I nr. 410 din 
02/06/2008): 

- produse alimentare cu conţinut de zaharuri 
15g şi mai mult la 100 g produs (caramele, ciocolată, 
bezele, conuri de zahăr, rulouri din fructe, prăjituri cu 
ciocolată şi cremă, brânzică glazurată în ciocolată, ca-
ramel din porumb, alte produse similare);

- produse alimentare cu conţinut de grăsimi de 
20g şi mai mult la 100g produs (chipsuri, hamburgeri, 
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gogoşi, sandwich, pizza, produse prăjite în friteuză, 
inclusiv pateuri, cartofi  prăjiţi în ulei, alte alimente 
preparate prin prăjire, maioneză, brânză topită, brân-
zeturi tartinabile cu conţinut de grăsime peste 20%, 
mezeluri, slănină de porc şi de oaie, arahide şi toate 
tipurile de nuci şi alte produse similare);

- produse alimentare care conţin grăsimi hidro-
genizate (margarina şi alte produse similare preparate 
pe bază de grăsimi hidrogenizate);

- produse alimentare cu conţinut de sare de 
1,5g şi mai mult la 100g produs (biscuiţi săraţi, covri-
gei săraţi, sticksuri sărate, snacksuri, alune sărate, se-
minţe sărate, brânzeturi sărate, alte produse similare);

- produse alimentare cu valoarea energetică de 
300 kcal şi mai mult la 100g produs;

- produse alimentare cu adaos de aditivi ali-
mentari (băuturi nealcoolice cu adaos de aditivi ali-
mentari, băuturi pentru sportivi, produse de preparare 
rapidă, gume de mestecat);

- băuturi energizante (cafea sau alte produse 
similare);

- condimente: oţet, muştar, piper, hrean, ketc-
hup, ardei iuţi şi alte produse similare [13,14].

În anul 2009, circa 48 de companii din dome-
niul alimentar au cheltuit 179 miliarde de dolari pe 
marketing pentru sectorul de tineret. Circa 1 miliard 
de dolari a fost cheltuit pentru copiii cu vârsta cu-
prinsă între 2-11 ani și circa 1 miliard de dolari a fost 
cheltuit pentru adolescenții cu vârsta cuprinsă între 
12-17 ani. Pentru marketingul produselor alimen-
tare în rândul adulţilor s-au cheltuit 9, 65 miliarde 
de dolari, mai puțin decât în anul 2006, când s-au 
cheltuit 969 miliarde dolari. Prin urmare, cheltuielile 
direcționate către cei cu vârstele cuprinse între 2-17 
ani au reprezentat 18,5% din toate cheltuielile de 
marketing. Pentru produsele alimentare, băuturile 
carbogazoase și cerealele pentru micul dejun s-a 
cheltuit suma de 129 miliarde de dolari, cheltuielile 
fi ind direcţionate spre sectorul tineret, ceea ce consti-
tuie 72% din total. Pentru promovarea băuturilor car-
bogazoase s-au raportat cheltuieli în valoare de 395 
milioane de dolari, unde aproximativ 97% au fost 
îndreptate spre grupul ţintă – adolescenţi. Pentru pro-
movarea cerealelor pentru dejun s-a raportat suma de 
186 milioane de dolari care a fost distribuită uniform 
între copii (173 milioane de dolari) și adolescenți 
(103 milioane de dolari). Deşi marketingul alimentar 

s-a axat mai puţin pe promovarea prin intermediul 
mijloacelor mass-media pentru care s-au cheltuit 633 
milioane de dolari, televiziunea a rămas mijlocul 
predominant pentru a ajunge la tineri, reprezentând 
35% din totalul cheltuielilor de marketing precum în 
anul 2006 [15-17].

E important de menționat faptul că pentru pro-
movarea băuturilor nealcoolice îndulcite, în România, 
în anul 2004 a fost cheltuită suma de 88,8 milioane 
de euro. Compania Coca-Cola a cheltuit 67 de mili-
oane de euro pentru publicitatea televizată, iar datele 
Daedalus confi rmă faptul că publicitatea dulciurilor 
are efect concret și este orientată spre tinerii cu vârsta 
între 18-24 de ani. De asemenea, datele demonstrează 
că din anul 2008 până în 2010, expunerea copiilor şi 
adolescenţilor la reclamele băuturilor îndulcite bogate 
în calorii la televizor s-a dublat. Această creştere a fost 
determinată în special de companiile Coca-Cola şi Dr. 
Pepper. Studiul desfăşurat de Grupul Rudd Center de 
la Universitatea Yale a urmărit 14 companii producă-
toare de băuturi nealcoolice îndulcite şi a examinat 
calitatea nutriţională a peste 600 de produse, inclusiv 
băuturi cu conținut sporit de calorii, băuturi energi-
zante, băuturi din fructe, apă cu aromă, băuturi spor-
tive, ceaiuri reci, precum şi băuturi dietetice energi-
zante şi băuturi din fructe pentru copii [18].

În general, strategiile de marketing implemen-
tate de către companiile furnizoare de produse ali-
mentare cu conținut sporit de grăsimi, zahăr și sare și 
băuturi nealcoolice îndulcite sunt orientate către ur-
mătoarele canale: televiziune (emisiuni, evenimente, 
publicitate), sursele internet (rețele de socializare, 
motoare de căutare,etc.), instituțiile școlare (cantina, 
terenul de joacă, cluburi, grădinițe, etc.), reviste (co-
mice, sportive, de modă sau muzică), punctele de co-
mercializare (restaurante, magazine, etc.), publicita-
tea exterioară (panouri, postere, publicitatea plasată 
pe mijloacele de transport.) În rezultat, expunerea 
zilnică a copiilor și adolescenților conduce la întărirea 
percepției calității și siguranței produselor alimentare 
cu conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi precum și 
băuturi nealcoolice îndulcite. Consecință a sporirii 
acestei tendințe de consum evidențiază noi provocări 
pentru sistemul de sănătate, mediul social, cât și eco-
nomic [19, 20].

Dintre cele mai răspândite tehnici de manipu-
lare se evidențiază următoarele: premiile (cadouri ofe-
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rite la achiziționarea unor produse alimentare precum 
sunt cardurile, jucăriile, voucherele, etc.); personajele 
animate (sunt utilizate pentru promovarea produselor 
alimentare și a băuturilor nealcoolice îndulcite, ast-
fel încât copiii să se identifi ce cu eroii preferați); de-
scrierea gustului produselor alimentare și a băuturilor 
nealcoolice îndulcite face ca produsele să pară mai 
apetisante și dorite; sentimentul de distracție care este 
descris într-un mediu în care te simți bine alături de 
prieteni și familie; ascunderea unor mesaje de tip pu-
blicitar în fi lme, seriale, jocuri, clipuri muzicale care 
posedă o infl uență majoră asupra preferințelor consu-
matorului, etc [21].

Studiile desfășurate la nivel internațional de-
monstrează faptul că, companiile împachetează pro-
dusele într-un mod care face difi cilă citirea etichetei 
nutriționale, astfel încât părinţii şi copiii nu conştien-
tizează ce conţin cu adevărat aceste produse alimen-
tare. Ambalajele băuturilor din fructe conțin fotografi i 
cu fructe naturale, chiar dacă aceste băuturi nu conţin 
mai mult de 5% suc din fructe. Majoritatea dintre pă-
rinţi şi copii nu conștientizează faptul că băuturile din 
fructe conțin la fel de multe calorii precum băuturile 
nealcoolice carbogazoase. Astfel, eticheta nutrițională 
a băuturilor nealcoolice îndulcite deseori duce consu-
matorii în eroare [18].

Utilizând teoria dezvoltării cognitive a lui Pia-
get care specifi că corelația dintre conținutul publicită-
ții și stadiile dezvoltării cognitive, s-au evidențiat ur-
mătoarele aspecte ale strategiilor de marketing. Copiii 
cu vârsta între 0-2 ani sunt capabili să-și amintească 
un mesaj publicitar în care sunt prezente animațiile, 
personifi carea, culorile vii și muzica răsunătoare. 
Copiii cu vârsta de 3-6 ani sunt atrași de mesajele în 
care există personaje din lumea desenelor animate, iar 
cei cu vârsta de 7-12 ani sunt interesați de programe 
educaționale, relații interumane și povești cu eroi. 
Adolescenții preferă scene de acțiune, publicitate cu 
celebrități, fi ind mai vulnerabili la mesajele publici-
tare din jocuri, seriale, fi lme și pagini de căutare pe 
internet [22,23].

Actualmente, televiziunea este cea mai exploa-
tată cale de marketing. 

Studiul CURS din anul 2005 arată că 64% din 
elevii români între 15 -18 ani privesc programele 
televizate nerecomandate sau interzise cu acor-
dul părinţilor. Același sondaj mai remarcă faptul că 

„prezenţa familiei în consumul TV al elevilor cu 
vârste între 11 şi 14 ani este mai curând pasivă, lipsită 
de implicare şi vag responsabilă”, în timp ce, în ca-
zul elevilor de 15-18 ani, „controlul familiei este cva-
si-absent” [22].

În România, un sondaj publicat de Consiliul 
Naţional al Audiovizualului (CNA) în anul 2005 arată 
că 54% din elevii cu vârste între 11-18 ani urmăresc 
publicitatea televizată, iar 7% sunt determinați de 
aceasta să procure produsele respective. Circa 56% 
din elevii de 11-18 ani se uită la televizor cel puțin trei 
ore pe zi. Aceste cifre nu fac decât sa confi rme ten-
dințele consemnate cu un an înainte de studiul făcut 
de Gallup/Metro Media Transilvania tot pentru CNA, 
unde se arată că, în timpul săptămânii, copiii privesc 
zilnic televizorul timp de 151 de minute. De aseme-
nea, studiile date demonstrează că în topul preferințe-
lor copiilor din România domină reclamele la băutu-
rile răcoritoare din marca Coca-Cola şi reclamele la 
dulciuri – 21,5% [24].

Studiile desfăşurate de Institutul Naţional de 
Medicină din cadrul National Academies din Statele 
Unite, demonstrează că strategiile de marketing care 
vizează copiii induc luarea unor decizii negative în 
materie de alimentaţie. Astfel, publicitatea de la te-
levizor infl uenţează preferinţele alimentare în rândul 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 2-11 ani şi afectează 
obiceiurile lor de consum, cel puțin pe termen scurt. 
O mare parte din publicitatea care vizează copiii, pro-
movează alimente şi băuturi bogate în calorii, sărace 
în nutrienţi şi în cele din urmă îi motivează să aleagă 
şi să achiziționeze pentru consum aceste produse [22].

Actualmente, o tendință sporită de promovare 
a produselor alimentare și a băuturilor nealcoolice 
îndulcite nerecomandate se evidențiază în sursele in-
ternet şi mijloacele digitale. Acest fapt se datorează 
motivului economic. În sursele internet, reclamele 
sunt mult mai ieftine şi mai efi ciente, fi ind bazate pe 
interactivitate şi mesaje personalizate care au succes 
în reţelele de socializare. De asemenea, e important 
de menţionat că, printre strategii deja consolidate sunt 
bannerele pe motoarele de căutare, site-urile frecven-
tate de minori, sms-urile, email-urile promoționale 
precum și site-urile societăţilor unde persoana poate 
deveni fan şi poate alege diverse jocuri în interacţiune 
cu alte persoane.
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Un sondaj efectuat de Media Awareness Net-
work în anul 2001, arată că circa 70% dintre părinți 
nu stau alături de copii când aceștia navighează pe 
Internet. De asemenea, peste 50% dintre copii au in-
dicat ca părinţii nu verifi că site-urile vizitate de către 
ei, ceea ce reprezintă un factor major de presiune al 
marketingului companiilor producătoare. În rezultat, 
strategiile de marketing încearcă să transforme copiii 
în consumatori de durată lungă, iar ajungând adulți, 
aceștia vor avea anumite preferințe alimentare fără să 
realizeze care este motivul [19].

Cartea „Brandwashed: Tricks Companies Use 
To Manipulate Our Minds And Persuade Us To Buy” 
scrisă de către Martin Lindstrom (“Trucuri pe care 
companiile le folosesc să ne manipuleze mintea şi să 
ne convingă să cumpărăm”), descrie faptul că proce-
sul de persuadare începe de la o vârstă fragedă. Copiii 
devin conştienţi de existenţa brandurilor de foarte de 
mici. În acest context, rezultatele studiului SIS Inter-
national Research demonstrează că 53% dintre adulţi 
şi 56% dintre adolescenţi folosesc branduri (produse 
alimentare, băuturi) care le-au intrat în minte de când 
erau copii. Conform datelor publicate de dr. Allen 
Kanner, de la Institutul Wright, specializat în psiholo-
gia copilului, americanii, înainte de a ajunge la vârsta 
de 3 ani, pot recunoaşte emblemele a unui număr me-
diu de 100 de branduri. Până la vârsta de 10 ani, ajung 
să-şi amintească între 300 – 400 de branduri [25].

Impactul strategiilor de marketing al produse-
lor alimentare și al băuturilor nealcoolice îndulcite 
nerecomandate pentru consum este accentuat și în 
fi lmul documentar „Comercializarea copilăriei” cu ti-
tlul original „Consuming kids”. Conform acestui fi lm, 
consecințele fenomenului de marketing sunt nefaste și 
prevăd apariția și dezvoltarea tulburărilor de compor-
tament (violența, defi citul de hiperatenție etc.); bolilor 
legate de nutriție (anorexie, bulemie, obezitate) pre-
cum și a tulburărilor psihice (depresie, suicid, etc.) în 
rândul copiilor și adolescenților. Luând în considerare 
toate aspectele implicate, este importantă prevenirea 
aceastei situații prin implementarea unor măsuri [26].

Încât strategiile de marketing ale produselor cu 
conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi precum și ale 
băuturilor nealcoolice îndulcite sunt adaptate nevoilor 
consumatorilor prin stabilirea unui preț atractiv pre-
cum și prin facilitarea accesului direct (televiziune, 
sursele internet, reviste, publicitatea exterioară) și 

indirect (ascunderea unor mesaje de tip publicitar în 
fi lme, seriale, jocuri, clipuri muzicale care posedă o 
infl uență majoră asupra preferințelor consumatorului) 
al copiilor și adolescenților, este necesar a întreprinde 
un șir de măsuri.

În primul rând, este importantă implicarea pă-
rinților în informarea și educarea copiilor și adolescen-
ților privind riscurile pentru sănătate generate în urma 
consumului de produse alimentare cu conținut sporit 
de sare, zahăr și grăsimi precum și băuturi nealcoolice 
îndulcite. Părinții trebuie să stimuleze interesul copi-
ilor în activități creative și interesante (muzică, sport, 
desen, aplicații, etc.) pentru a limita timpul petrecut în 
sursele internet și a îi proteja de infl uența negativă a 
surselor mass-media (televiziune, radio, etc.). De ase-
menea, părinții nu ar trebui să cedeze la rugămintea 
copiilor în a achiziționa produsele menționate, dar să 
explice consecințele nefaste pe care le generează con-
sumul acestor produse. 

Pentru conștientizarea efectelor nefaste ale con-
sumului de produse alimentare cu conținut sporit de 
sare, zahăr și grăsimi precum și a băuturilor nealcoo-
lice îndulcite, este important a acorda o atenție majoră 
componentei informaționale și anume etichetei nutri-
ționale. În primul rând, eticheta nutrițională a produ-
selor menționate trebuie să includă informații clare 
și amănunțite referitoare ingredientele folosite, com-
poziția și structura produselor; valoarea energetică a 
produselor; condițiile de depozitare impuse înainte și 
după deschiderea ambalajului; data producerii și data 
limită de consum; mențiuni care să permită identifi ca-
rea lotului precum și informații cu privire la riscurile 
pentru sănătate ale produselor menționate. De aseme-
nea, aceasta nu trebuie să conțină imagini, texte sau 
alte elemente de natură care să idealizeze utilizarea 
produselor vizate, să încurajeze utilizarea acestora, să 
sugereze sau să inducă ideea precum că utilizarea lor 
este echivalentă sau superioară produselor alimentare 
naturale, sănătoase (fructe, legume, produse lactate 
etc.). Eticheta nutrițională nu trebuie să conțină foto-
grafi i sau imagini cu copii și adolescenți pentru a duce 
populația în eroare și a crea sentimente pozitive față de 
consumul produselor cu conținut sporit de sare, zahăr 
și grăsimi precum și al băuturilor nealcoolice îndulcite.

Societatea civilă, ONG-urile, părinții, peda-
gogii etc. să consolideze și să propună organelor pu-
blice locale și naționale elaborarea unor măsuri ori-
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entate spre restricția realizării publicității produselor 
cu conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi precum și 
ale băuturilor nealcoolice îndulcite la punctele de co-
mercializare, inclusiv a ofertelor speciale, reducerilor 
de preț, cupoanelor de reducere, loteriilor publicitare, 
vânzărilor speciale, premiilor, cadourilor, pachetelor 
promoționale, distribuirii mostrelor sau altor practici 
asemănătoare copiilor și adolescenților. De asemenea, 
se impune interzicerea organizării și desfășurării cam-
paniilor de informare precum și a altor acțiuni de in-
formare a copiilor și adolescenților în ceea ce privește 
produsele alimentare cu conținut sporit de sare, zahăr 
și grăsimi precum și băuturi nealcoolice îndulcite prin 
intermediul televiziunii, surselor de internet, reviste-
lor, panourilor de publicitate, etc.

 Concluzii

1. Globalizarea pieții reprezintă o adevărată 
provocare pentru companiile implicate în producerea 
băuturilor nealcoolice îndulcite și a produselor ali-
mentare cu conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi 
pentru consumul copiilor și adolescenților, impunând 
o atitudine și un comportament de promovare activ și 
agresiv care are scopul de a asigura obținerea unor po-
ziții avantajoase prin utilizarea unor resurse fi nanciare 
considerabile în domeniul marketingului.

2. Rezultatele sintezei cercetărilor științifi ce 
desfășurate la nivel național și internațional denotă că, 
copiii și adolescenții reprezintă un grup țintă impor-
tant în industria marketingului produselor alimentare 
cu conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi și băuturi-
lor nealcoolice îndulcite și posedă o infl uență majoră 
în economia de piață datorită cheltuielilor efectuate 
de părinții lor și ei înșiși.

3. Companiile furnizoare de produse alimen-
tare cu conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi pre-
cum și băuturi nealcoolice îndulcite determină mode-
larea unor preferințe alimentare nesănătoase în rândul 
copiilor și adolescenților care în rezultat determină 
apariția și dezvoltarea bolilor netransmisibile legate 
de nutriție (obezitatea, diabet zaharat, dislipidemii, 
hipertensiunea arterială, unele forme de cancer, 
etc.); tulburărilor de comportament (violența, defi -
citul de hiperatenție) precum și a tulburărilor psihice 
(depresie, suicid etc.)

4. Imaginea actuală a infl uenței strategiilor de 
marketing în rândul copiilor și adolescenților a fost 
conturată prin evidențierea posibilităților și tehnicilor 
variate de promovare a produselor alimentare cu con-
ținut sporit de sare, zahăr și grăsimi precum și băuturi 
nealcoolice îndulcite (prin intermediul televiziunii, 
internetului, publicității exterioare, etc. precum și prin 
utilizarea factorilor de natură psihologică ca mirosul, 
gustul, culoarea, etc.).
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