
Cum se raportează românii la 
consumul de apă îmbuteliată?

Studiu Calitativ



OBIECTIV

Focus grupurile s-au 
realizat în perioada 
12-13 Februarie

În București

METODOLOGIE TIMING

Obiectivul principal al 
acestui studiu a fost 
acela de a evalua 

percepțiile românilor 
cu privire la apa de 

consum (de la robinet 
și îmbuteliată) 

Metodologia utilizată în 
vederea realizării acestui 

studiu a fost una calitativă 
și a constat în realizarea a 4 

Focus Grupuri

Targetul a fost reprezentat 
de femei și bărbați, cu o 
vârstă cuprinsă între 25 

și 35 de ani.
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Ce tipuri de 
apă consumă 

românii?
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Consumul de apă este asociat cu...

Viață

Vitalitate

Sănătate

Naturalețe

Energie

Liniște

Consumul de apă este 
apreciat de către respondenți 
ca fiind un obicei vital care nu 
ar trebui să lipsească din 
”tabieturile” zilnice ale fiecăruia.

Printre cele mai importante 
beneficii ale consumului de 
apă au fost subliniate:
• buna funcționare a 

organismului
• revitalizarea și întreținerea 

constantă a organelor interne
• purificarea organismului
• eliminarea naturală a toxinelor
• calmarea naturală stărilor de 

anxietate/ agitație

Relaxare 



Tipuri de apă de consum

Apă naturala de 
izvor/ din puț

Apă de la robinet Apă îmbuteliată

Respondenții percep 
consumul de apă direct 
din natură ca fiind 
un”privilegiu”, însă cei ce 
se pot bucura de acesta 
sunt:
• îndeosebi locuitorii din 

zona rurală care au 
popriul puț

• turiștii care se aventurază 
pe traseele montane și se 
hidratează direct de la 
izvor  

Chiar dacă piața este 
ofertantă în materie de apă 
îmbutelită, consumul apei 
de la robinet nu pare sa 
fie un obicei la care au 
renunțat românii, existând 
consumatori care preferă 
acest tip de apă în 
detrimentul celei dintâi

Industria apei îmbuteliate s-a 
dezvoltat considerabil în 
ultimele decade, fapt ce a 
atras după sine și o 
schimbare a 
comportamentului de 
consum ale românilor.
Astfel, apa îmbuteliată a 
ajuns nelipsită din ”stocul” de 
cumpărături



Apa de la robinet

× În ultimii ani este percepută a fi 
dăunătoare pentru organism 
datorită procedeelor de tratare 
la care este supusă apa – ”Este 
tratată cu mult prea multe 
substanțe pe care noi nici nu le 
cunoaștem.” (F, 25-35)

× Calitatea apei este slabă: 
× gust și miros de clor
× impurități 
× în anumite perioade este 

tulbure, ”murdară”
× Infrastructura țevilor prin care 

este transportată apa este veche 
și ruginită, astfel apa poate 
reprezenta un adevărat pericol 
pentru sănătate

 Principalul avantaj este 
cel de ordin financiar: ”(...) 
este aproape gratis.” (F, 25-
35) 

 Comoditate: “Nu trebuie să 
te deplasezi la magazin pentru 
apă.”  (B, 25-35)

 Ajutor indispensabil în 
casă – utilizată pentru gătit și 
curățenie

 Percepută a fi în anumite 
situații mai revigorantă 
decât apa îmbuteliată –
”Îți potolește mai repede 
setea, este mai rece decât 
apa la sticlă.” (B, 25-35) 



Cum s-a făcut trecerea la apa îmbuteliată?

Principalul motiv care i-a determinat pe consumatori să 
facă trecerea de la apa de la robinet la apa îmbuteliată 
ține de calitatea din ce în ce mai proastă a apei, 
percepție alimentată și de:

• Reportajele TV care au creat o imagine negativă 
asupra consumului apei de la robinet – comunicarea 
despre calitatea slabă a apei și despre riscurile pe care le 
prezinta pentru sănătate:
”Am auzit că nu e bună, am văzut un reportaj cu 
impuritățile din apă, din consuctele prin care circulă.” (F, 25-
35)
”Tot la televizor am văzut că apa de la robinet are pietricele 
și viermișori.” (F, 25-35)

• Experiența proprie de consum (crearea unui 
disconfort fizic):
”Eu ma balonam, ma durea stomacul și mirosea tot mai 
mult a clor.” (F, 25-35)



Apa îmbuteliată

 Faptul că este îmbuteliată/ 
sigilată oferă o garanție a 
siguranței– ”Îți oferă o 
siguranță mentală, chiar dacă 
nu poți ști cu siguranță ce 
conține.” (F, 25-35)

 Calitatea apei este 
superioară:
 gust și miros proaspăt 

și nu de clor (precum 
apa de la robinet)

 este mai curată și nu 
rămân impurități pe 
fundul sticlei/ 
recipientului în care este 
pusă

 tratată într-o mai 
mică măsură cu 
substanțe chimice

× Perioada în care sunt 
depozitate poate fi prea 
mare și poate dăuna 
prospețimii produsului –
”Poate fi ținută mult în 
sticlele alea de plastic și 
poate dăuna, depozitarea 
prin diferite încăperi, căldura 
mare, apa nu mai e la fel de 
proaspătă.” (B, 25-35)

× Condițiile de depozitare 
pot altera mirosul sticlei  
- ”Mi s-a întâmplat în mai 
multe rânduri să iau apă la 
0,5l și sticla mirosea a lavetă 
umedă.” (F, 25-35)



9

Care sunt 
tipologiile de 

apă de 
îmbuteliată?

02.2



Tipologii de apă îmbuteliată

Apă minerală plată Apă minerală 
carbogazoasă

Apă de masă Apă alcalină 

Cea mai consumată din 
categoria apă îmbuteliată. 
Nelipsita pentru hidratarea de 

zi cu zi

O apă pentru un consum mai 
degrabă ocazional. Percepută a 

fi succesoarea sifonului, este o 
alternativă ”sănătoasă” pentru 
sucurile carbogazoase și alte 

combinații de băuturi

O tipologie de apă de graniță 
între apa de la robinet și cea 
minerală plată. Utilizată mai 

degrabă pentru prepararea 
ceaiurilor/ cafelei și mai puțin 

pentru consumul simplu (pentru 
băut ca atare)

O apă utilizată mai degrabă 
pe post de ”tratament” de 
către persoanele cu diverse 
afecțiuni (dermatologice, 

colesterol crescut, gastrită, 
afecțiuni hepatice etc.)



Apa minerală plată

 Este ”ingredientul” de 
bază al unui regim 
alimentar sănătos

 Oferă un grad mai mare 
de hidratare deoarece 
poate fi consumată în 
cantități mai mari, 
deoarece nu conține acid și 
nu creează un disconfort 
gastric (comparativ cu apa 
minerala carbogazoasă)

 Comparativ cu alte tipologii 
de apă îmbuteliată, este 
recomandată în diete de 
slăbire

× Prețul apei plate este 
considerat a fi 
ridicat, în anumite 
cazuri fiind același cu 
sucurile 



Apa minerală carbogazoasă

 Apreciată pentru 
compoziția chimică: are mai 
multe săruri de rehidratare 
necesare organismului mai ales 
în sezonul cald

 Potolește setea mult mai 
repede comparativ cu apa 
plată datorită acidului

 Reprezintă o bază ideală 
pentru prepararea a 
diverse băuturi alcoolice și 
non-alcoolice – cele mai 
populare combinații sunt: vin 
cu apă – ”sprițul” și 
limonada

 Utilizată în bucătărie 
pentru proprietățile 
”minune” pe care le are în 
aluatul prăjiturilor și al 
clătitelor (face compoziția 
mai pufoasă)

× Poate cauza arsuri/ 
balonări gastrice datorită 
acidului, și din acest motiv 
este consumată în cantități mai 
mici – ”Nu poți să bei prea 
multă că te balonezi de la acid.” 
(B, 25-35)

× Datorită conținutului mai 
mare de minerale poate 
cauza anumite afecțiuni ale 
rinichilor (nisip, pietre)

× În anumite cazuri ”bulele” 
nu sunt naturale ci obținute 
prin procese artificiale

× După deschiderea sticlei, se 
pierde o buna parte din 
acid, astfel la final apa devine 
plată



Când bem apă minerală plată și carbogazoasă?

 Oricând apare senzația de sete
 Dimineața un pahar de apă, imediat 

dupa trezire, pentru a revitaliza organele 
interne

 Înainte/ după masă – chiar dacă nu 
este perceput a fi un obicei sănătos 
deoarece încetinește digestia

 În timpul/ după activități fizice 
sportive – pentru rehidratare și refacerea 
”stocului” natural de săruri și minerale 
pierdute în timpul antrenamentului

 Noaptea – pentru majoritatea 
respondenților există mereu o sticlă de 
apă lângă pat/ pahar pe noptieră

Chiar dacă sunt conștienți de importanța consumului a cel puțin 2 litri de apă 
pe zi, respondenții reușesc să consume o jumătate din acest necesar zilnic. 

Setea în majoritatea cazurilor nu apare în mod natural, acest lucru făcându-i pe 
consumatori să ”se forțeze” să bea apă sau, în cel mai rău caz, să omită să bea apă.

”Chiar încerc să îmi fac un program de băut apă, să beau din 2 în 2 ore sau câte o cană la 
ceva timp, îmi impun efectiv să beau apă.” (B, 25-35)

 Ocazional (nu zilnic) în diverse 
combinații – limonadă, șpriț, cu 
sirop

 În special în sezonul cald 
deoarece potolește setea mult mai 
repede decât apa plată

 În diete de slăbire pentru a 
înlocui sucurile carbogazoase cu un 
conținut mare de zahăr

Apă minerală plată Apă minerală carbogazoasă



Criterii de cumpărare a apei 

Apa minerală plată este unul dintre produsele 
nelipsite din casa românilor, aceștia având 
mereu grijă de refacerea stocului de apă
• De cele mai multe ori, consumatorii preferă 

să cumpere apă în cantități mai mari (la 
bax) pentru a acoperi necesarul de consum 
săptămânal

• Cumpărăturile de apă se fac în principal 
din hiper/supermarket

După ce criterii aleg apa minerală plată?
• Gust – ”Am tot încercat și unele sunt sălcii, 

altele mai sărate și m-am oprit la cea care îmi 
place la gust.” (F, 25-35)

• Brand – de cele mai multe ori consumatorii 
sunt obișnuiți cu același brand de ani de zile

• Compoziție chimică – informațiile sunt 
regăsite pe etichetă și alegerea se face în 
funcție de acestea și de studiile care au realizat 
un top al celor mai ”pure” mărci

• Sfatul medicului –”Ca părinți ne luăm după 
sfatul medicului și cumpărăm apă cu anumite 
proprietăți, doar anumite branduri de apă.” (F, 
25-35)

Apa minerala carbogazoasă nu este 
preferată de către respondenți pentru 
consumul zilnic ci mai degrabă pentru cel 
ocazional:
• în sezonul cald – reușește să potolească 

setea mai repede și are mai multe săruri 
minerale decât apa plată

• pentru combinații speciale – limonadă, 
apă carbogazoasă cu sirop, șpriț etc.

Pe lângă varianta hiper/supermarket, 
consumatorii preferă și varianta dozatorului 
pentru cumpărarea apei carbogazoase.
După ce criterii aleg apa minerală 
carbogazoasă?
• ”Bule” naturale – consumatorii se 

orientează către apa carbogazoasă care nu 
are acid creat în mod artificial ci natural

• Brand – ca și în cazul apei plate, marca 
este un factor important, consumatorii 
orientându-se după mărcile bine cunoscute, 
populare (încă din copilărie)

Apă minerală plată Apă minerală carbogazoasă
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• Brand apreciat pentru popularitatea 
și vizibilitatea pe care și-a creat-o 
datorită:
o reclamelor TV care au devenit 

memorabile, fiind percepute a fi 
”sofisticate”, bine gândite

o campaniilor și sponsorizărilor 
umanitare în care îi implică și pe 
consumatori (donează o dată cu 
cumpărarea fiecărei sticle de apă)

o distribuției largi în toate lanțurile de 
magazine

• Apreciată ca fiind prima marcă de apă 
care a venit cu ideea sticlei 
reciclabile

• Produsele sunt percepute a fi 
calitative – ”Este safe ca și compoziție 
chimică.” (F, 25-35)

Principalele mărci de apă îmbuteliată

• Singurul aspect apreciat mai 
puțin este faptul că nu există și 
varianta la bidon de 5/6 litri



• Brand de apă cu tradiție în România, 
perceput ca fiind cel mai vechi – ”Consumam 
apa minerală de la Borsec încă din copilărie.”
(F, 25-35)

• Apreciată în special pentru apa minerală 
carbogazoasă care are o calitate 
superioară față de celelalte branduri – ”Are 
cele mai multe și cele mai mari bule”, (B, 25-
35), ”Nu își pierde acidul după desfacere” (F, 
25-35)

• Sticla de apă minerală plată este 
apreciată pentru design-ul distinct cu 
figuri geometrice (romburi) ieșite în exterior, 
plăcute la atingere și ajută la manevrabilitate 
(nu aleunecă sticla din mână)

• Sticla de apă minerală carbogazoasă 
este apreciată pentru materialul/ 
plasticul mai gros al sticlei care 
păstrează acidul un timp mai îndelungat
– ”Îmi place la ei că au sticla mai groasă și nu 
se pierd repede bulele.” (B, 25-35)

Principalele mărci de apă îmbuteliată

• Singurul aspect apreciat mai 
puțin este faptul că nu există și 
varianta la bidon de 5/6 litri



Principalele mărci de apă îmbuteliată

• Marcă apreciată pentru 
produsele cu compoziție chimică 
sigură - îndeosebi de către 
persoanele care au copii mici care au 
ajuns să consume această marcă la 
sfatul pediatrului

• Apreciată și pentru faptul că 
produce și apă minerală plată la 
bidon de 5 litri

• Mai puțin vizibilă datorită 
reclamelor puține



Principalele mărci de apă îmbuteliată

• O marcă de apă percepută ca 
fiind de încredere de către 
consumatori datorită faptului că 
nu conține nitrați, așa cum a fost 
comunicat în cadrul reclamelor TV

• Apreciată pentru design-ul inedit, 
unic și eticheta ”simplă dar 
elegantă” al sticlei de apă 
minerală plată – sticle pătrate

• Un aspect negativ este cel legat de 
reclama TV care a comunicat lipsa 
nitraților și care a creat confuzie în 
randul consumatorilor, aceștia 
asociind acest atribut în egală măsură cu 
apa plată și cu cea carbogazoasă ”Are 
până la urma nitrați, dar poate nu la fel 
de mult.” (F, 25-25)

• Prețul este perceput a fi mai ridicat 
comparativ cu alte mărci de apă 
îmbuteliată



Denisa Iacoboaea, Qualitative Researcher Executive


