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La multi ani cu prilejul Zilei Internationale a Cartii si a Drepturilor de Autor din partea

A.N.P.C.P.P.S. Romania – InfoCons!

Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor se sărbătorește anual pe 23 aprilie și este organizată

de UNESCO în scopul promovării lecturii, publicării și adrepturilor de autor. Prima astfel de manifestare s-a

desfășurat în 1995. În această zi, aproape toate țările lumii adresează omagii închinate lecturii, cărților,

autorilor, editorilor, librarilor, bibliotecarilor și, implicit, cititorilor. În toată lumea, sunt organizate expoziții de

carte, lecturi publice și tot felul de alte manifestări menite să încurajeze și să popularizeze lectura — o

activitate care în contextul noii ere digitale pare că a căzut în desuetudine.

Această zi reprezintă un prilej de a reflecta asupra celor mai eficiente modalităţi de culturalizare prin cuvântul scris şi

asupra mijloacelor de alfabetizare şi pregătire profesională prin accesul la educaţie prin lectură.

Totodată, 23 aprilie marchează trecerea în neființă a doi titani ai literaturii universale: William Shakespeare și Miguel

de Cervantes, precum și a altor scriitori: scriitorul peruan Inca Garcilaso de la Vega (1616), poetul englez William

Wordsworth (1850), scriitorul francez Jules Barbey d’Aurevilly (1889) și poetul englez Rupert Brooke (1915).

Cu acest prilej, Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din

România – InfoCons vă invită să reflectaţi asupra schimbărilor pe termen lung în lumea cărţilor, în contextul în care

apariţia cărţilor digitale, alături de cele tradiţionale, oferă posibilităţi noi de acces la informaţie prin lectură.

Să celebrăm aşadar acest prilej de reconştientizare a rolului pe care cărţile îl au în procesul de educare şi

culturalizare al cetăţeanului prin adoptarea unei noi atitudini faţă de aceste minunate unelte de informare a fiecăruia

dintre noi, cu ajutorul cărora putem depăşi, la nivel ideatic, limitele spaţiale şi temporal ale universului nostrum

mundan!

A.N.P.C.P.P.S. România  – InfoCons îşi exprimă, pe această cale, întreaga consideraţie faţă de cititorii de pretutindeni

şi titularii drepturilor de autor cu prilejul Zilei Internaţionale a Cărţii şi a Drepturilor de Autor şi îndeamnă la folosirea

cititului ca modalitate de erudiţie!

 “Fiecare cititor se regăseşte. Munca scriitorului este doar un instrument optic ce îi dă posibilitatea cititorului să

discearnă că, fără această carte, nu s-ar fi văzut niciodată pe el însuşi.” (Marcel Proust)

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania –

InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro ), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers

International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu

patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile

consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.
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Lasa un comentariu

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

 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

 Citeste articolul

Cum poţi face o plângere

eficientă

Află care sunt drepturile tale în situația

menționată. Dacă nu reușești să găsești

informațiile care-ți sunt necesare, cere

sprijinul unei asociații de consumatori.

Dacă problema este mai complexă,

încearcă pui totul pe hârtie, cât mai scurt

posibil – când s-a întâmplat, ce. Este bine

ca totul să fie clar, structurat și să nu te

pierzi în detalii inutile.

 09.01.2013

 Citeste articolul

Știi ce mănânci? Citește

etichetele

Plugin social Facebook

Postează şi pe Facebook  Postezi ca Laurentiu Lungu (Schimbă) Comentează

Adaugă un comentariu...
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Află mai multe despre ce informaţii trebuie

să gaseşti prezente pe etichetele

produselor alimentare şi de ce este

important să le citeşti cu atenţie.

 03.01.2013

 Citeste articolul

Stiati ca…?

Ştiaţi că…? . . . un european foloseşte cam

de zece ori mai mult combustibil şi mai

multă energie decât un locuitor dintr-o ţară

în curs de dezvoltare? Tot noi suntem cei

care producem de trei ori mai multe

deşeuri. . . . pe uscat, 16 specii de fluturi

spanioli s-au mutat în zone montane mai

[…]

 11.11.2013

 Citeste articolul

Fii atent la ceea ce scrie cu

litere mici! Citește contractul

înainte de a semna

Află care sunt drepturile tale şi ce poţi să

faci dacă ai un contract care include clauze

abuzive.

 03.01.2013

 Citeste articolul

Info fumat pasiv

Ştiaţi că . . .? – fumatul pasiv creşte riscul

de deces prin boli cardiace cu 30%? –

fumatul pasiv creşte riscul de cancer

pulmonar şi provoacă circa 40.000 de

decese / an doar în SUA? – fumatul pasiv

agravează astmul alergic şi alergiile

respiratorii? – copiii ai căror parinţi fumează

sunt de 1,5 ori […]

 11.11.2013

 Citeste articolul

InfoCons pe Facebook
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Asociatia Nationala pentru
Protectia Consumatorilor
o9atitudine

3.150 de persoane apreciază Asociatia Nationala

pentru Protectia Consumatorilor o9atitudine.

Îmi place

Asociatia Nationala

pentru Protectia

Consumatorilor

o9atitudine

Controalele având ca

obiect site-urile de

călătorii ameliorează

semnificativ gradul de

respectare a drepturilor

consumatorilor, 62%

dintre acestea

conformându-se, în

prezent, normelor UE.

În UE, unul din 3

utilizatori de internet își

fac acum on-line

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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