
ATITUDINEA 
PARINTILOR ROMANI 
FATA DE ALIMENTATIA 
SANATOASA 
Date de sondaj
Martie 2019



OBIECTIVUL STUDIULUI

Evaluarea – prin intermediul unui sondaj de opinie asupra populatiei
romanesti, a urmatoarelor elemente:
1. Indicatori referitori la atitudinea parintilor din Romania cu privire la 

alimentatia sanatoasa (gradul de constientizare a importantei
acesteia, cunostintele parintilor cu privire la alimentatia sanatoasa, 
atitudini si practici efective cu privire la alimentatia proprie si cea a 
copiilor, evaluarea diferitelor surse de influenta asupra copiilor in ce
priveste comportamentul alimentar) 

2. Date socio-demografice clasice (pentru segmentare si analiza)
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METODOLOGIE
Universul cercetarii: Populatia adulta, neinstitutionalizata, la nivel national, a 
Romaniei. Pentru acuratetea datelor, au fost introduse doua intrebari-filtru, pentru
ca in esantion sa fie retinute doar persoanele care: 1) au copii si 2) declara ca se 
ocupa de alimentatia copiilor in propria familie.
- Volumul esantionului: 900 persoane. 
- Tipul eşantionului: esantion multistadial cluster, cu selectia probabilistica a 

persoanelor. 
- Reprezentativitate: eşantionul final ponderat este reprezentativ pentru populatia

adulta a Romaniei. 
- Eroare tolerata 4%, la un nivel de probabilitate de 95%. 
- Culegerea datelor prin metoda CATI.
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ATITUDINI SI 
PERCEPTII CU 
PRIVIRE LA 
ALIMENTATIA 
SANATOASA
S-a testat in ce masura parintii
considera ca alimentatia sanatoasa
are un rol in ce priveste dezvoltarea
copilului, dincolo de interpretarea
data de fiecare acestui concept. 
Ulterior, raspunsul este verificat
prin intermediul intrebarilor ce tin 
de cunostinte efective si, respectiv, 
comportament efectiv.

A fost testata inclusiv auto-
comparatia cu comportamentul
propriilor parinti, dar si masura in 
care participa copiii la luarea
deciziilor privind alimentatia.
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Alimentatia
sanatoasa:
Cat de importanta
considerati ca este
alimentatia
sanatoasa pentru
dezvoltarea
copilului dvs?

Foarte 
importanta, 90%

Destul de 
importanta, 9%

Deloc importanta, 
1%
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Comparatie
intre
generatii:
Daca ar fi sa comparati
modul in care parintii
dvs v-au impus ce sa
mancati cu modul in 
care dvs impuneti
copilului dvs ce sa
manance, credeti ca...

Parintii mei mi-au 
impus mai mult 

mie ce sa mananc, 
11%

Eu impun mai mult 
copilului meu ce sa 

manance, 34%

Procedez cam la 
fel cum au 

procedat parintii 
mei cu mine, 44%

NS/NR, 11%
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Participarea
copilului la 
luarea
deciziilor:
Cat de des 
permiteti copilului
dvs sa manance
ceea ce doreste?

De fiecare data, 25%

De cele mai multe ori, 
22%

Doar cateodata / 
la ocazii speciale, 

45%

Foarte rar / niciodata, 
7%

NS/NR, 1%
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EVALUAREA 
PERCEPTIILOR 
PRIVIND 
SURSELE DE 
INFLUENTA
S-a urmarit evaluarea modului
cum percep parintii diversele
surse de influenta asupra
copiilor in domeniul alimentatiei, 
dar si in alte zone ce tin de 
dezvoltarea acestuia. 

Un element de interes a fost
evaluarea masurii in care parintii
se considera “suverani” in ce
priveste influenta la acest capitol 
si cum estimeaza influenta
media si a anturajului.
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Influencers:
Dupa parerea dvs, 
care dintre urmatorii
factori influenteaza în
prezent cel mai mult
copilul/ copiii dvs cu 
privire la….:

70%

53%

68%

6%

31%

14%

9%

4%

5%

10%

8%

8%

1%

1%

1%

4%

3%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alimentatia (ce mananca in mod obisnuit)

Performanta scolara (ce rezultate obtine la scoala)

Decizii legate de viitorul sau

Familia Scoala (profesorii)

Prietenii / anturajul Informatiile din media (TV sau Internet)

Nici una NS/NR
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EVALUAREA 
CUNOSTINTELOR 
PRIVIND 
ALIMENTATIA 
SANATOASA
Intentia a fost o testare sumara a 
unor cunostinte efective ale 
parintilor in materie de nutritie, 
prezentandu-li-se acestora o 
lista de 10 alimente (dintre care 
5 sanatoase si 5 nesanatoase) si
cerandu-le sa le evalueze in 
acest sens.
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Cunostinte cu 
privire la 
alimentele
sanatoase:
In continuare, am sa va 
citesc o lista de 
alimente. Va rog sa imi 
spuneti pe care dintre 
acestea le considerati 
sau nu sanatoase pentru 
dvs si familia dvs.

89%

18%

99%

19%

96%

3%

97%

5%

11%

95%

9%

80%

1%

75%

3%

97%

2%

94%

87%

4%

2%

2%

6%

1%

1%

1%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Castraveti (cruzi)

Cartofi prajiti

Mere

Dulciuri (de ex prajituri, biscuiti, napolitane)

Peste

Sucuri carbogazoase din comert

Spanac

Produse fast-food

Mezeluri (de ex șuncă, salam, crenvurști)

Mazare

Da, este aliment sanatos Nu, nu este aliment sanatos NS/NR
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EVALUAREA DUBLEI 
MASURI –
COMPORTAMENTUL 
PARINTILOR VS 
COMPORTAMENTUL 
IMPUS COPIILOR
Urmatoarele doua intrebari
testeaza daca parintii folosesc
efectiv informatia despre
alimentatia sanatoasa (evitand
alimente pe care le apreciaza ca 
fiind nocive) si daca recurg la 
dubla masura – adica trateaza
diferit propria dieta fata de cea a 
copiilor.
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Dieta
parintilor:
In ultimele 3 zile , ati 
inclus in dieta dvs....

53%

33%

93%

58%

65%

26%

33%

8%

41%

45%

46%

67%

7%

41%

35%

74%

67%

92%

58%

55%

1%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Castraveti (cruzi)

Cartofi prajiti

Mere

Dulciuri (de ex prajituri, biscuiti, napolitane)

Peste

Sucuri carbogazoase din comert

Spanac

Produse fast-food

Mezeluri (de ex șuncă, salam, crenvurști)

Mazare

DA NU NS/NR
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Dieta
copilului:
In ultimele 3 zile , ati 
inclus in dieta 
copilului / copiilor 
dvs....

54%

34%

92%

71%

62%

24%

33%

11%

41%

49%

45%

65%

8%

28%

38%

76%

66%

89%

58%

51%

1%

1%

1%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Castraveti (cruzi)

Cartofi prajiti

Mere

Dulciuri (de ex prajituri, biscuiti, napolitane)

Peste

Sucuri carbogazoase din comert

Spanac

Produse fast-food

Mezeluri (de ex șuncă, salam, crenvurști)

Mazare

DA NU NS/NR
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OBICEIURI 
PRIVIND 
INFORMAREA
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Obiceiuri
privind
informarea:
Dvs cat de des...

9%

42%

82%

67%

25%

9%

8%

10%

11%

13%

24%

10%

7%

5%

3%

1%

7%

6%

10%

5%

2%

5%

11%

17%

66%

38%

2%

14%

33%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Citiţi ziare?

Ascultaţi radio?

Vă uitaţi la televizor?

Folosiţi Internetul?

Cititi comentariile la finalul articolelor de pe internet?

Scrieti comentarii la finalul articolelor de pe internet?

Zilnic De cateva ori pe saptamana De cateva ori pe luna O data pe luna sau mai rar Deloc
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DATE PRIVIND 
INCREDEREA
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Incredere in 
institutii:
Dumneavoastra cata
incredere aveti in…

38.6

7.0

4.7 4.7

40.3

27.9

22.5

9.7
11.7

41.6

10.7

29.2
27.9

31.2

9.4
7.4

25.8

28.2

34.6

5.7

11.1

7.7

23.5

14.4

1.7

4.4

7.7
6.0

3.4
1.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Biserică Societatea civila Internet / retele
sociale

Televiziunile Scoala

Foarte multa Destul de multa Destul de putina Foarte putina Deloc NS/NR
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Incredere in 
institutii :
Dumneavoastra cata
incredere aveti in…

66%

30%

14%
16%

82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Biserică Societatea civila Internet / retele
sociale

Televiziunile Scoala

Foarte multa + destul de multa
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Incredere in 
oameni:
Va rog sa îmi spuneti
care dintre aceste
afirmatii se potriveste
cel mai bine cu ceea
ce credeti
dumneavoastra…

Se poate avea 
încredere în cei 
mai multi dintre 

oameni
10%

E mai bine sa fii 
atent în relatiile 

cu oamenii
90%
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PERCEPTIA 
PRIVIND 
VENITUL 
PERSONAL
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Percepție 
privind
venitul
personal:
Cum apreciati 
veniturile actuale 
ale familiei 
dumneavoastra?

Nu ne ajung nici 
pentru strictul 

necesar
8%

Ne ajung numai 
pentru strictul 

necesar
29%

Ne ajung pentru un 
trai decent, dar nu ne 

permitem 
cumpararea unor 

bunuri mai scumpe
36%

Reusim sa cumparam 
si unele bunuri mai 

scumpe, dar cu 
restrangeri in alte 

domenii
16%

Reusim sa avem tot 
ce ne trebuie, fara sa 
ne restrangem de la 

ceva
11%
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DATE SOCIO-
DEMOGRAFICE
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Date socio-
demografice:
Gen

Femeie
63%

Barbat
37%
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Date socio-
demografice:
Grupe de varsta

18-29
12%

30-44
60%

45-59
22%

>= 60
6%
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Date socio-
demografice:
Mediu de rezidenta

Urban
49%Rural

51%
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Date socio-
demografice:
Educatie

Studii generale
19%

Studii medii
56%

Studii superioare
25%
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Date socio-
demografice:
Numar copii (3-18 
ani) in familie

fara copii de aceasta 
varsta
10%

1 copil
40%

2 copii
39%

3 copii sau mai multi
11%
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Date socio-
demografice:
Este vreo persoană din 
gospodăria dvs (care 
locuieste in mod obisnuit 
cu dvs)  care în momentul 
de față să fie plecată în 
străinătate, pentru o 
perioadă mai lungă de timp 
(minim 3 luni de zile), DAR 
CARE NU A EMIGRAT?

Da
23%

Nu
77%
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CONCLUZII
Desi majoritatea covarsitoare a parintilor (90%) considera ca alimentatia sanatoasa este
foarte importanta pentru dezvoltarea copiilor, cunostintele efective ale acestora cu privire la 
principii esentiale de nutritie sunt mai degraba precare – desi alimentele sanatoase sunt
indicate corect de majoritati clare, totusi in cazul alimentelor nesanatoase exista unele
confuzii. 
Astfel, 19% dintre parintii chestionati considera ca dulciurile sunt alimente sanatoase, iar
11% au aceeasi parere despre mezeluri; 9% considera despre castraveti ca nu sunt un 
aliment sanatos, iar 18% identifica drept aliment sanatos cartofii prajiti.

Exista lipsa de coerenta intre cunostintele asumate si comportamentul efectiv. Astfel, desi 
80% dintre parinti considera cartofii prajiti nesanatosi, totusi 33% includ acest aliment in 
dieta obisnuita si 34% - in dieta copiilor. In ce priveste dulciurile, 75% le considera alimente
nesanatoase, dar 58% le includ in dieta obisnuita si 71% declara ca sunt incluse in dieta
obisnuita a copiilor.
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CONCLUZII

Aproape jumatate dintre parinti (44%) reproduc atitudinea propriilor parinti in ce priveste
controlul asupra dietei copilului. O treime, in schimb, declara ca isi impun propriul control 
asupra dietei copilului.

Chestionati cu privire la participarea copilului la luarea deciziilor privind hrana, aproape
jumatate declara ca isi asuma un control foarte mare, permitandu-le celor mici sa decida
doar la ocazii speciale, in timp ce 7% afirma ca le permit foarte rar sau deloc. Un sfert dintre
parintii inclusi in cercetare declara in schimb ca lasa decizia la latitudinea copiilor de fiecare
data, iar 22% admit ca decizia le apartine copiilor “de cele mai multe ori”.
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CONCLUZII
Exista alimente percepute in mod clar ca fiind sanatoase, dar incluse putin atat in 
alimentatia proprie, cat si in cea a copiilor: de exemplu spanacul (97% il indica drept
sanatos, 33% il includ in dieta proprie si tot 33% il includ in dieta copiilor).

Diferenta cea mai notabila intre dieta adultilor si cea a copiilor pare a se inregistra in cazul
dulciurilor – 58% declara ca le includ in dieta obisnuita si 71% - in dieta copiilor. Aceasta in 
conditiile in care doar 19% le considera sanatoase si o pondere mare a parintilor (45%) 
afirma ca le permit copiilor sa manance ceea ce doresc foarte rar, doar la ocazii speciale.

Perceptia majoritatii parintilor este aceea de control major asupra alimentatiei copiilor –
70% dintre parinti considera ca familia este factorul care influenteaza cel mai mult dieta
copiilor, influenta media (TV, internet) fiind evaluata la numai 10% si influenta anturajului -
la 9%.

Influenta scolii este cotata la numai 6% - ceea ce reflecta, probabil, lipsa unor programe de 
educatie nutritionala in programa scolara.
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