Daniela Stefoane are grija de
sanatatea valcenilor

Controale ale inspectorilor OJPC Vâlcea ” „primim săptămânal peste 20 de sesizări și
reclamații și de fiecare datăîncercă m săle soluționăm. Noi avem două tipuri de
controale: active și reactive. Cele active sunt pe baza tematicilor programate la
nivel național, iar cele reactive sunt pe baza reclamațiilor primite de la
consumatorii vâlceni”- ne-a declarat Daniela Ștefoane, directorul general al OJPC
Vâlcea

Acționând pentru prevenirea și combaterea practicilor care dăuneazăsănătății,
securității sau intereselor economice ale consumatorilor Oficiul Județean pentru
Protecția Consumatorului (OJPC) Vâlcea a controlat, în ultima perioadă , peste 70 de
agenți economici. În urma verifică rilor inspectorii OJPC Vâlcea au constatat că 53%
din cei controlați au încă lcat reglementările privind protecția consumatorului. De
altfel, la sediul OJPC Vâlcea au fost primite 20 de sesizări și reclamații din
partea consumatorilor vâlceni, care au fost în totalitate soluționate. „Primim
săptămânal peste 20 de sesizări și reclamații și de fiecare datăîncercă m săle
soluționăm. Noi avem două tipuri de controale: active și reactive. Cele active sunt
pe baza tematicilor programate la nivel național, iar cele reactive sunt pe baza
reclamațiilor primite de la consumatorii vâlceni”– ne-a declarat Daniela Ștefoane,
directorul general al OJPC Vâlcea. În perioada 17-28 iulie a.c., inspectorii au

început o acțiune de control privind modul de etichetare și comercializare a
băuturilor răcoritoare. „Am mobilizat inspectorii și i-am împărțit pe zone pentru ai putea verifica pe toți cei 898 de agenți economici din județ. În urma acțiunii vom
trage concluziile și vom stabilii măsurile și sancțiunile necesare”– a mai spus
Daniela Ștefoane.
Inspector OJPC, pe litoral
Pe perioada 1 iulie 1 septembrie a.c., inspectorii Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor din cadrul „Comandamentului – Litoral 2006″ vor asigura
supravegherea modului de respectare a prevederilor legale în ceea ce privește
calitatea pachetelor de servicii turistice, a serviciilor de alimentație publică ,
organizarea

și

funcționarea

parcurilor

de

distracții.

Din

județul

nostru,

inspectorul OJPC Vâlcea, Cristina Tătaru a fost trimisă pe litoral, în stațiunea
Mamaia, pentru a verifica dacă agenții economici fac abateri de la prevederile
legale în vigoare.

