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

CUVÂNTUL DOMNULUI PREªEDINTE
AL AUTORITÃÞII NAÞIONALE PENTRU PROTECÞIA CONSUMATORILOR

CONSUMATORUL ROMÂN - CONSUMATOR EUROPEAN

Asigurarea unui înalt nivel de protecþie a consumatorilor constituie un element de bazã al politicii de protecþie a 
consumatorilor, atât la nivel European, cât ºi la nivel naþional. În cadrul acestei politici, informarea completã, 
corectã ºi precisã constituie un pilon important pe care se bazeazã structura de protecþie a consumatorilor, 
un consumator informat putând face o alegere în deplinã cunostinþã de cauzã. Se evitã în acest fel situaþiile în 
care cetãþenii, în calitatea lor de consumatori, ar lua o decizie pe care, dacã ar fi avut informaþiile necesare, 
nu ar fi luat-o.

Iniþiativa GS1 Romania referitoare la Codul de bune practici în domeniul scanãrii se înscrie pe aceastã linie de a 
se asigura informarea corectã a consumatorilor astfel încât preþul afiºat la raft sã fie acelaºi cu preþul plãtit la casa 
de marcat. Este de dorit ca la acest Cod de bune practici sã adere cât mai mulþi reprezentanþi ai comerþului 
en-gros ºi en-detail, ideea aderãrii la coduri voluntare fiind deja o practicã cunoscutã ºi larg rãspânditã în rândul 
vechilor state membre UE.

Desigur, ca orice Cod de bune practici asumat în mod voluntar, nu se poate aplica decât membrilor semnatari, 
dar simplul fapt cã eºti semnatar al unui asemenea document constituie un element de creºtere a încrederii 
consumatorilor în operatorul economic respectiv ºi implicit în produsele oferite de acesta.

ANPC sprijinã operatorii economici în activitatea acestora de elaborare de coduri de bune practicã ºi considerã 
cã este un pas important în domeniul autoreglementãrii, înscriindu-se pe linia recomandãrii Comisiei Europene 
în acest domeniu.

Constantin CERBULESCU
Secretar de Stat

Preºedinte al Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor
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