Activitatea noastră este guvernată de trei valori
EXPERTIZA
Credibilitatea noastră se bazează pe expertiza colaboratorilor naţionali
şi internaţionali cu înalte calificări, pe metode demonstrate, transparente
şi constant reevaluate, fără să uităm nici un moment de esenţiala etică
profesională.
INDEPENDENŢA
Activitatea nostră cere o totală independenţa din punct de vedere
financiar, politic, ideologic. Luările de poziţie şi sfaturile nostre nu sunt
condiţionate de nici o presiune exterioară.
APROAPE DE VOI
Ţinem cont de nevoile consumatorilor, în general, şi a membrilor
simpatizanţi ai organizaţiei, în special.

Dintre activităţile noastre
la nivel naţional
• apărarea, promovarea şi reprezentarea prin toate mijloacele legale
a drepturilor şi intereselor consumatorilor în raporturile cu agenţii
economici şi instituţiile statului;
• colaborarea cu organizaţii profesionale şi cu instituţii abilitate
guvernamentale şi neguvernamentale, în vederea respectării
intereselor consumatorilor;
• îmbunătăţirea cadrului legislativ general de protecţie a
consumatorilor prin participarea la elaborarea standardelor sau a
specificaţiilor ce definesc bunurile de consum şi serviciile;
• educarea, consilierea şi informarea consumatorilor prin acţiuni
proprii, publicaţii, studii de piaţă şi alte mijloace de informare în
masă;
• consilierea consumatorilor în vederea soluţionării sesizărilor;
• dezvoltarea parteneriatului internaţional în domeniul protecţiei
• consumatorilor;
• publicarea unicei reviste independentă de informare şi teste
comparative pentru consumatori - InfoCons;
• participarea, cu rol consultativ, la elaborarea strategiilor şi
programelor naţionale privind protecţia consumatorilor;

Cum devii membru?

Ia atitudine!
completează
formularul
de înscriere

Accesează
www.infocons.ro

Beneficiile membrilor simpatizanţi
1. certificat electronic de atestare a calităţii de membru
2. legitimaţie de atestare a calităţii de membru
3. consultanţă în domeniul protecţiei consumatorilor
4. acces la portalul teste-comparative.ro
5. revista InfoCons în format electronic
6. informări şi comunicări periodice pe domeniu
7. abonament la revista de teste comparative InfoCons
8. soluţii în beneficiul consumatorilor - sbc
9. vocea ta se face auzită
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