
<b>Cum s�faci reclamatie la Protectia Consumatorului</b>
<i>In 2004, inspectorii OPC au avut de rezolvat mai bine de o mie de sesizari, de doua ori mai multe ca in
anul precedent . Trei sute dintre acestea nu au putut fi solutionate pentru ca reclamantii fie nu au redactat
corect sesizarile, fie au introdus informatii eronate . Atentie la modul de redactare, la informatiile
cuprinse in reclamatie, dar si la datele de identificare ale produsului impricinuit – acestea sunt numai
cateva din sfaturile pe care ni le dau inspectorii OPC</i><br />  <br />  Randurile sibienilor care cer
ajutorul Protectiei Consumatorului dupa ce au fost trasi pe sfoara de agentii economici s-au ingrosat tot
mai mult in ultima perioada. Anul trecut, spre exemplu, au ajuns pe masa inspectorilor sibieni ai OPC de
doua ori mai multe sesizari decat in 2003. Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorului (OJPC) Sibiu
a primit, in total, peste o mie de reclamatii scrise sau telefonice de la consumatorii nemultumiti de
calitatea produselor achizitionate sau de serviciile pentru care au platit bani grei. Dintre acestea, 715 au
fost solutionate de inspectori, in timp ce restul sesizarilor erau fie nejustificate, fie informatiile erau
prezentate in mod eronat. <br />  <br />  De la inceputul anului acesta, pe parcursul unei singure luni, la
OPC au ajuns aproape 80 de reclamatii.  "Cetatenii  ne coplesesc, in ultimul timp, cu reclamatii. Fie
calitatea produselor si serviciilor lasa de dorit, fie consumatorii au devenit mai pretentiosi si isi cunosc
mai bine drepturile, ceea ce este un lucru bun, fie datorita faptului ca am reusit sa ne facem cunoscuti prin
activitatea noastra si cetateanul stie cui sa se adreseze" , spune Ioan Axente, director executiv OJPC
Sibiu.  <br />  <br />  <b>Atentie la redactare!</b><br />  Atunci cand solicita ajutorul Protectiei
Consumatorului, cetatenii ar trebui sa stie ca remedierea pagubei depinde in mare masura si de modul cum
stiu sa intocmeasca o reclamatie. Astfel, din sesizarea lor trebuie sa reiasa exact si cat mai concis
problema care i-a determinat sa recurga la ajutorul institutiei, precum si elementele de identificare ale
serviciului sau produsului pe care il reclama.<br />  <br />  <b>Ce-i prea mult, strica</b><br />  In cazul
in care nu reusim sa ne solutionam problema direct in magazin, cu vanzatorul sau cu directorul, putem
face o reclamatie la Protectia Consumatorului. Un lucru important pe care trebuie sa-l avem in vedere
atunci cand ne expunem problema in scris este faptul ca respectiva scrisoare trebuie redactata scurt si la
obiect, caci prea multe detalii nu fac decat sa ingreuneze textul si sa distraga atentia de la adevarata
problema. <br />  Reclamatia trebuie sa contina toate elementele de identificare ale produsului sau
serviciului. Orice informatie care se refera strict la produs poate avea o importanta, astfel incat putem
nota inclusiv seria si modelul produsului. Cumparatorul trebuie sa specifice exact ce doreste, respectiv
restituirea banilor, repararea produsului sau schimbarea acestuia. Pentru a putea fi rezolvata, plangerea
trebuie sa prezinte informatiile in mod corect. Inainte de a face o reclamatie nu trebuie sa omitem sa
verificam instructiunile de utilizare ale produsului, pentru a vedea daca nu cumva o folsire neadecvata a
dus la deteriorarea acestuia. <br />  <br />  <b>Fara vorbe de ocara in sesizari</b><br />  De asemenea,
reclamatia trebuie sa includa intotdeauna datele de identificare ale nemultumitului, respectiv numele,
adresa si numarul de telefon, pentru a putea fi contactat. Pe langa reclamatie, e important sa atasam si
copii ale tuturor documentelor referitoare la problema in cauza, dar in nici un caz originalele. Pe acestea,
nemultumitul trebuie intotdeauna sa le pastreze personal. Un lucru important pe care trebuie sa-l avem in
vedere atunci cand intocmim o sesizare este faptul ca impulsurile sarcastice sau acuzele aduse in termeni
nepoliticosi nu ajuta cu nimic in solutionarea problemei, ci, de cele mai multe ori, face dezagreabila
parcurgerea scrisorii.<br />  <br />  Elena FURTUN
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