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Lasa un comentariu

15 Martie – Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor

In fiecare an, pe 15 Martie, sarbatorim Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor !

Pe 15 Martie 1962, intr-un discurs in fata Congresului American, presedintele american J.F. Kennedy a enuntat patru

drepturi fundamentale ale consumatorilor: dreptul la securitate, dreptul la informare, dreptul de a alege si dreptul de a

fi ascultat.

Ziua Mondiala a Consumatorilor a fost sarbatorita pentru prima data in 1983 de catre “Consumers International”. Doi

ani mai tarziu, Adunarea Generala a Natiunilor Unite a acceptat liniile directoare ale Natiunilor Unite in domeniul

protectiei consumatorilor. Acestea formulau principalele drepturi ale consumatorilor cerute de catre organizatiile de

consumatori.

Aceasta data speciala, ne da ocazia in fiecare an sa promovam drepturile noastre fundamentale!

Cu ocazia « Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor », domnul Presedinte si intreg colectivul Asociaţiei Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România transmite tuturor

consumatorilor cele mai sincere urări de bine, progres şi bunăstare, alături de tradiţionalul LA MULŢI ANI cu

o9atitudine!

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din Romania –

A.N.P.C.P.P.S.Romania – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers

International, este o asociaţie de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu

patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile

consumatorilor – membră fondatoare a Federaţiei Asociaţiilor de Consumatori.

Cauta in website

InfoCons 021-9551 Noul numar

al Protectiei Consumatorilor

Incepand cu data de 6 ianuarie 2013 a intrat

in vigoare Ordinului nr. 473 din 03/12/2012

Ordin pentru modificarea Ordinului

presedintelui Autoritatii Naţionale pentru

Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010

privind unele masuri de informare a

consumatorilor referitor la Telefonul

Consumatorului –INFOCONS – 021/9551.

 09.01.2013
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 Citeste articolul

Serviciul de reclamatii al

A.N.P.C.P.P.S.Romania

Accesand aceasta optiune, intelegem ca va

dati acceptul pentru a inregistra datele dvs.

si ca mandatati A.N.P.C.P.P.S. Romania

pentru a pune sesizarea dvs. la dispozitia

autoritatilor competente in domeniu pentru

a lua masurile legale ce se impun. Serviciul

de Consultanta destinat EXCLUSIV

Membrilor Simpatizanti ai A.N.P.C.P.P.S.

Romania. Puteti deveni membru al

A.N.P.C.P.P.S. Romania completand

formularul […]

 08.08.2012

 Citeste articolul

Despre noi

A.N.P.C.P.P.S.România este singura voce

la nivel naţional pentru consumatori,

membru cu drepturi depline a Organizaţiei

Mondiale Consumers International.

Asociaţia de consumatori este necesară

acum, mai mult ca niciodată. Mişcarea

noastră modernă este esenţială pentru a

asigura un viitor echitabil, sigur şi durabil

pentru consumatori într-o piaţa globală.

Viziunea noastră este o lume unde să avem

cu toţii acces la siguranţă, bunuri şi servicii

durabile. Puterea noastră colectivă este

suportul pentru consumatorii din întreaga

ţară.

 28.07.2012
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Protejează-ţi viaţa si ASIGURĂ-

TE! Ghidul tău în asigurări de

viaţă

Ştii ce-ţi rezervă viitorul? Ai grijă de cei dragi

… dar ai grijă şi de tine! Viaţa ta este cel

mai preţios bun pentru tine şi familia ta. În

vremuri difi cile, trebuie să fi i prevăzător. Ţi-

ai asigurat casa, maşina… dar VIAŢA?

 08.04.2013

 Citeste articolul

Stiati ca…? Ambalajele PET, ca

dealtfel toate materialele

plastice, nu sunt

biodegradabile?

Ambalajele PET, ca dealtfel toate

materialele plastice, nu sunt

biodegradabile? Creşterea consumului

acestora, mai ales în ultimii 10 ani, a dus la

sporirea alarmantă a numărului de

ambalaje aruncate iresponsabil în natură.

Prin colectarea şi reciclarea acestora, se

reduce impactul negativ asupra mediului

înconjurător. Polietilenul tereftalat reciclat

(RPET) poate fi folosit pentru: fibre de

poliester […]

 07.11.2013
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Stiati ca…? – Despre

Salmonella

Salmonella este o bacterie intestinală care

poate fi transmisă de toate animalele și de

oameni. Unele serotipuri de  Salmonella

pot cauza afecţiuni clinice grave la păsări

(S. Gallinarum, Pullo-rum, arizonae), dar

majoritatea bacteriilor Salmonella spp. nu

cauzează afecţiuni clinice la păsări. Dacă

Salmonella este depistată la puii crescuţi

pentru carne, crește riscul contaminării

cărnii de […]
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Comunici mai mult, mai bine,

mai ieftin

Află mai multe despre drepturile tale în

relaţia cu operatorii de telefonie mobile.

 03.01.2013
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Evită produsele periculoase.

Reguli pentru siguranța ta și a

familiei tale

Află cum poţi verifica dacă produsele

cumpărate în ţările UE sunt sigure şi ce poţi

face dacă ai achizitionat un produs nesigur.
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Asociatia Nationala pentru
Protectia Consumatorilor
o9atitudine

3.033 de persoane apreciază Asociatia Nationala

pentru Protectia Consumatorilor o9atitudine.

Îmi place

Asociatia Nationala

pentru Protectia

Consumatorilor

o9atitudine

Ca cetatean si

consumator european

sunteti indreptatit sa vi se

apere interesele iar

autoritatile de

reglementare, prin

reglementarile emise, si

autoritatile pentru

protectia consumatorilor

sunt organismele care au

competente si

responsabilitati in

apararea intereselor

Despre noi

A.N.P.C.P.P.S.România este singura voce la nivel naţional

pentru consumatori, membru cu drepturi depline a

Organizaţiei Mondiale Consumers International. Asociaţia de

consumatori este necesară acum, mai mult ca niciodată.

Mişcarea noastră modernă este esenţială pentru a asigura un

viitor echitabil, sigur şi durabil pentru consumatori într-o piaţa

globală. Viziunea noastră este o lume unde să avem cu toţii

acces la siguranţă, bunuri şi servicii durabile. Puterea noastră

colectivă este suportul pentru consumatorii din întreaga ţară.
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