
CODUL DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL SCANÃRII PENTRU COMPANIILE DE VÂNZÃRI EN-GROS ªI EN-DETAIL 02

CUVANTUL DOMNULUI PRESEDINTE AL A.N.P.C. • GS1009>59415092013456.ITF005CUVANTUL DOMNULUI PRESEDINTE AL A.N.P.C. • GS1009>59415092013456.ITF005

AL AUTORITÃÞII NAÞIONALE PENTRU PROTECÞIA CONSUMATORILOR

PREÞUL AFIªAT TREBUIE SÃ FIE PREÞUL PLÃTIT!

Am ales intenþionat un ton categoric în abordarea acestui subiect - al preþului plãtit în supermarketuri. Asta 
pentru cã mi se pare inacceptabil sã aflu la casa de marcat  cât mã costã cumpãrãturile în realitate, fie pentru cã 
preþurile au fost schimbate, fie pentru cã promoþiile pe care le gãsesc la raft au expirat. Indiferent de motivul 
nepotrivirii preþurilor, problema rãmâne. 

Pentru ca preþul afiºat sã fie într-adevãr preþul plãtit, este nevoie de concursul total al operatorilor economici. În 
acest sens, prezentul cod de bune practici este un instrument de real folos pentru consumatori. Se impune, 
aºadar, o abordare mai riguroasã a acestui concept, care se referã la gestionarea eficientã a problemei informãrii 
complete ºi precise a cumpãrãtorilor.

Dacã la început prezentul cod a fost mai mult o politicã de marketing, astãzi este o soluþie în adevãratul sens al 
cuvântului. Susþin acest lucru pentru cã aderarea voluntarã la o conduitã care impune reguli mai stricte decât 
legea ºi care ridicã vizibil standardele în relaþia comerciant- consumator reprezintã un mare pas cãtre ceea ce 
presupune un comerþ civilizat. 

Neindicarea preþului real, menþinerea la raft a unui preþ neclar ca formulã de prezentare (preþ pe unitate sau preþ 
pe pachet), inducerea în eroare prin etichete promoþionale care nu mai sunt valabile - toate aceste practici sunt 
înºelãtoare pentru consumator ºi îi influenþeazã decizia de cumpãrare. 

Un cod de bune practici poate fi socotit o garanþie în plus în respectarea drepturilor consumatorului, cel care 
trebuie sã beneficieze ºi în România de servicii de calitate, bazate pe aceleaºi reguli valabile oriunde în Uniunea 
Europeanã ºi, întorcându-ne la problema pusã în discuþie, care sã ºtie cât plãteºte pentru produsele pe care le 
cumpãrã.
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