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CUVÂNTUL DOMNULUI PREªEDINTE
AL AUTORITÃÞII NAÞIONALE PENTRU PROTECÞIA CONSUMATORILOR

CODUL DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL SCANÃRII - O SOLUÞIE PENTRU CREªTEREA STANDARDELOR 
ÎN RELAÞIA CONSUMATOR-COMERCIANT

Informarea consumatorilor este esenþialã în ziua de azi. Un consumator informat este pe jumãtate protejat. 
Noile politici ale protecþiei consumatorilor se centreazã foarte mult pe prevenþie, care este mai beneficã pentru 
consumator, dar ºi mult mai ieftinã. Este mult mai uºor sã previi decât sã combaþi. Ori de câte ori avem prilejul, 
atât colegii mei, cat ºi eu, þinem sã reamintim acest lucru consumatorilor. Obþinerea a cât mai multor informaþii 
legate de un anume produs, suplimentar decât cele înscrise obligatoriu pe etichetã, ne poate scuti de foarte 
multe probleme. În þarile europene cu tradiþie în economia de piaþã astfel de informaþii sunt importante, fãcând 
alegerile consumatorilor cât mai precise ºi cât mai apropiate nevoilor lor, scutindu-i astfel de probleme. 

Iniþiativa GS1 de a introduce astfel de informaþii prin scanarea produsului este lãudabilã din toate punctele de 
vedere. Pe de o parte, face ca informarea consumatorilor sã fie cât mai completã ºi corectã, le creºte încrederea 
acestora în produsele cumpãrate ºi în comerciantul respectiv, fidelizand consumatorii, iar, pe de altã parte, 
stimuleazã competiþia în rândul comercianþilor ºi îndeamnã spre un comerþ de calitate, civilizat pe care, cu toþii, 
ni-l dorim. Consumatorii au aºteptãri din ce în ce mai ridicate atunci cand achiziþioneazã un produs, aºteptãri în 
întâmpinarea cãrora vin cei de la GS1 ºi prin acest cod.

Preþul la raft trebuie sã fie identic cu cel de la casã. Acest Cod de conduitã este mai mult decât o tehnicã de 
marketing, el trebuie sã devinã o soluþie a comercianþilor care sã impunã reguli mai stricte decât legislaþia în 
domeniu, crescând standardele în relaþia consumator-comerciant. Codul de conduitã propus creºte încrederea 
consumatorilor în produse ºi comerciant ºi apropie comerþul din Romania de standardele comerþului european 
de tradiþie.

Bogdan Cristian NICA
Secretar de Stat

Preºedinte al Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor
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