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 Titlu şedinţă:Întrunire membri C.D.S. - judeţul Călăraşi 

MINUTĂ 27.10.2022 ORA ÎNTÂLNIRII H 1000 

LOC INTÂLNIRE: SALA 
DE ŞEDINTE A 
PREFECTURII 

CĂLĂRAŞI,  
STR.SLOBOZIEI, NR.9-

11  
ŞEDINŢĂ CONVOCATĂ 
DE 

Copreşedintele Comisiei judeţene de dialog social : Valentin BARBU - Prefectul 
judeţului Călăraşi    

CRONOMETRARE: Timp alocat şedinţă   60 min  

Participanţi –  21 

Valentin BARBU - Prefectul judeţului Călăraşi; Marius Eugen ILIE – Subprefect al 
judeţului Călăraşi; Tudora NICOLAE - dir.ex. A.J.O.F.M. Călărași; Ionela IORDAN 
– insp. șef adj. I.T.M. Călăraşi; Lucică BOGDAN-șef Srv. Monit. Serv. Publice din 
Instituția Prefectului – Jud. Călărași; Adina CHIȚU și Andrei MAREȘ agenți 
principali de poliție - I.P.J. Călărași; Emil PETCU - reprezentant I.J.J. Călărași 
Gabriana GUȚU– dir.ex. Relatii Contractuale C.A.S. Călărași; Florentina ANGHEL 
– reprez D.A.J. Călărași; Acatia DEDU – reprez. A.J.F.P. Călăraşi; Ruxandra-Alina 
BÂRCĂ- director C.R.F.P.A. Călărași; Răzvan MITEA - reprezentant I.Ș.J. Călărași; 
Cristina PLETEA - reprezentanta D.R.S. Călărași; Nina BĂCESCU - titular C.S.N. 
Meridian Călărași; Gabriel DINCĂ - titular C.N.S. Cartel Alfa; Ana DUMBRAVĂ și 
Cristian CARACAȘ – consilieri Institutia Prefectului – jud. Călăraşi; Elena 
COSTACHE și George TILIȚĂ consilieri Cancelaria Prefectului; Daniel ANGHEL-
dir.ex. Poliția Locală Călărași. 

          
      În deschiderea lucrărilor şedinţei de dialog social domnul Valentin BARBU - Prefectul judeţului Călăraşi, urează 
bun venit participanţilor, mulțumind pentru prezența atât online, cât și în sală, și declară deschise lucrările ședinței, 
prezentând subiectele aflate în discuţie pe agenda de lucru, respectiv: 
 
1. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor: Practici comerciale incorecte la prestatorii de 
servicii de utilități publice. 
Informare realizată și prezentată de domnul Ioan DINU, comisar al Comisariatului Județan pentru Protecția 
Consumatorilor Călărași 
2. Inspectoratul Județean de Poliție - Activități de prevenire și informare în rândul cetățenilor;  
Informare prezentată de doamna Adina CHIȚU și domnul Andrei MAREȘ - agenți de poliție din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean Călărași. 
3. Diverse:  Propuneri de teme pentru dezbatere în luna noiembrie 2022, 
- I.Ș.J. Călărași: Informare asupra situației absențelor elevilor - implicații în creșterea abandonului școlar - 
radiografie a sistemului de învățământ actual care să cuprindă evoluția (reflectată prin date statistice a 
absențelor - pentru anul școlar anterior) din unitățile de învățământ din mediul urban și rural. Prezentarea 
modului de colaborare al I.Ș.J. și I.P.J. în combaterea absenteismului; 
- A.J.O.F.M. Călărași: Măsuri privind ocuparea – în sprijinul agenților economici și persoanelor în căutarea 
unui loc de muncă. 
Față de acestea domnul Prefect precizează că sunt așteptate și alte propuneri la proiectul temelor de dezbatere. 
Pentru început se trece la respectarea agendei şi se oferă cuvântul domnului comisar Ioan DINU pentru prezentarea 
informării realizată cu acest prilej. Materialul face obiectul Anexei 1 la prezenta Minută. 
Din cuprinsul materialului participanții sunt informați mai întâi despre noutățile introduse de legislația nou apărută în 
cursul acestui an, care vine să armonizeze legislația națională cu prevederile Directivei europene Omnibus privind 
drepturile consumatorului. Modificările introduse de actul normativ adoptat recent – O.U.G. nr. 58/2022 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor vizează trei zone 
principale: clauzele abuzive în contractele încheiate de consumatori (Legea nr. 193/2000), practicile comerciale 
incorecte (Legea nr. 363/2007) și drepturile consumatorilor în mediul online (OUG nr. 34/2014). Reglementarea 
introduce în domeniul protecției consumatorilor posibilitatea aplicării de sancțiuni calculate pe baza cifrei de afaceri. 
Astfel, potrivit noilor reglementări, dacă o anumită practică afectează consumatorii din mai multe state membre ale UE, 
sancțiunile aplicabile vor fi cuprinse între 0,1% și 4% din cifra de afaceri anuală a profesionistului în cauză, realizată în 
anul financiar anterior sancționării, pe teritoriul României. Procesul verbal prin care profesionistul a fost sancționat va 
putea fi atacat cu o plângere contravențională, conform Ordonanței Guvernului 2/2001. Spre deosebire de regimul 
comun al contravențiilor, noile reglementări introduc un termen de trei ani pentru constatarea și sancționarea 
faptelor. 
Față de aceste noi prercizări Prefectul județului Călărași dorește să cunoască dacă în județ au fost aplicate amenzi 
conform noilor cuantumuri. 
Domnul comisar DINU precizează că directiva dispune aplicarea graduală, mai întâi avertisment și apoi amendă. 
Nivelul sancțiunii s-a modificat după numărul angajaților și cifra de afaceri. La amenzile aplicate firmele contestă 
sancțiunile aplicate. Cel putin firma ENEL a contestat și contestă toate procesele verbale și sancțiunile aplicate. 
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Domnul Prefect odrește să cunoască dacă au și câștig de cauză și pentru câte au primiti câștig de cauză. 
Domnul comisar DINU informează că din mai până acum au fost aplicate mai multe amenzi la mai multe firme mari 
Enel, Profi. Din cele 15 -20 sancțiuni aplicate Enel toate sunt contestate, pentru unul singur la care s-a finalizat recent, 
din 2020, aceștia au primit câștig de cauză, pentru restul comisariatul are câștig de cauză, fiind încheiate. 
Au mai fost prezentate o serie de exemple de practici comerciale incorecte identificate și sancționate din aspectele 
reclamate de consumatori. Din practica constatată estimarea facturilor pentru cazuri de modificare a 
consumului(modificarea numărului de ocupanți dintr-o locuință) firma este obligată să solicite distribuției o urmărire a 
consumului între 7 și 30 de zile. Pe baza acestui consum se va proceda la estimările ulterioare aplicate gospodăriei. 
Este procedură nouă introdusă de ANRE. De asemenea pe factură mai poate apare convenția de consum - când nu se 
mai ia tot istoricul. Este necesar de a se solicita încheierea acestei convenții de către client. În prezent distribuția este 
obligată să citească contorul la max.3 luni și pentru același interval să fie realizată regularizarea prin emiterea 
facturilor. Înainte exista alarmă de regularizare care atenționa asupra obligației citirii contorului. 
Din practică, domnul Prefect, subliniază că factura care este emisă de firma de energie nu poate fi clar înțeleasă de 
consumator, respectiv să conțină clar indiferent de furnizor ce înseamnă consumul de gaze în m3 . De ce consumul nu 
poate fi cuprins în factură așa cum era odată. 
Tot din practica constatată există consumatori care s-au înscris pe baza datelor din buletin la o altă firmă concurentă, 
fără a notifica firma inițială că nu dorește să continue relația contractuală. În consecință acesta a plătit facturile primite 
de la noua firmă fără a lua măsuri de remediere, doar aruncându-le la coș nu rezolvă plata ce îi revine, care însumează 
pe lângă facturare în sine și penalități, taxe și alte amenzi aplicate - ajungând la sume însemnate. Situația este extrem de 
dificilă cu soluții grreu de idetificat în dreptul consumatorului, dar se străduiesc să le soluționeze. 
Aspra sesizării domnul Prefect subliniază că firmele chiar dacă sunt notificate nu răspund, singura scăpare pentru 
cetățeni o reprezintă Protecția Consumatorilor. Furnizorii nu pot fi contactați de cetățeni în general. 
Asupra acestui aspect domnul comisar informează că funcționează prevederile Legii nr.123 a Energiei electrice și a 
gazelor naturale, dacă la energie electrică se stipulează că oricare furnizor de energie electrică trebuie să aibă puncte de 
lucru în fiecare județ, si puncte de informare pentru cetățeni undeva la maxim 30-60km depărtate, pentru accesul 
oricărui consumator către acestea. 
Asupra acestui aspect domnul Prefect precizează că la centrul de informare de la Călărași este o mare lipsă de respect, 
pentru o problemă se așteaptă peste două ore și jumătate. E o politică la nivel de firme mari, pentru cei de la relații cu 
publicul, care nu au nici un interes să rezolve problema cetățenilor prezenți la ghișeu. Poate un control asupra bonurilor 
emise și soluționate, ar trebui realizat și constatarea sancționată în cazul unei diferențe în defavoarea cetățenilor. 
Politica  de a evita contactul cu clientul nemulțumit trebuie sancționat și va demara în acest sens procedura de sesizare 
a C.J.P.C. Călărași. 
Față de prețul din contract,domnul comiasr DINIU, informează că au avut control tematic și au aplicat amenzi pentru 
încălcarea Deciziei obținute de respectarea prețurilor atunci când au constatat încălcarea ei la renegocierea contractelor. 
Practicarea prețului mai mare față de cele existente și afișate pe site-ul firmei este amendată atunci când este constatată. 
Da există decizie și pentru aplicarea corectă a prețului la facturare, pentru diferența de la citire până la facturare. Puțini 
cetățeni cunosc acest lucru ce trebuie urmărit.  
 
În continuare se oferă cuvântul doamnei Adina CHIȚU reprezentanta I.P.J. Călăraşi în Comisia de dialog social, 
pentru prezentarea informării realizate cu prilejul întrunirii. Datele prezentate relevă activitățile de prevenire și 
informare desfășurate de cadrele I.P.J. Călărași în rândul cetățenilor.   
Doamna Adina CHIȚU, mulțumind dorește să prezinte participanților pe colegul său care face parte din 
Compartimenul de Analiză și Prevenire a Criminalității, care va răspunde întrebărilor adresate asupra materialului 
supus dezbaterii. 
Domnul agent de poliție Andrei MAREȘ la finalul prezentării intervine pentru a informa că la data acesta se mai 
desfășoară proiectul pentru siguranța on-line ”Eroii Internetului” și s-a finalizat proiectul RO - CYBEREX - pentru 
prevenirea criminalității informatice. Este singurul component al compartimentului de aceea se fac eforturi pentru a 
ajunge în cât mai multe locuri apreciate utile pentru informarea cetățenilor, motiv pentru care este sprijinit de colegii 
din cadrul I.P.J.Călărași. Este dificilă atragerea specialiștilor necesari derulării activității compartimentului, respectiv a 
sociologului. 
Domnul Prefect amintește că la nivelul județului s-a înființat un grup de lucru inter-instituțional, în care președintele 
grupului este reprezentantul ANA de la nivelul județului, grup ce urmează a se întâlni pentru a vedea ce s-a făcut și 
ceea ce mai rămâne de făcut. 
În încheiere domnul Prefect dorește să cunoască dacă din participanți doresc să intervină sau să adreseze întrebări la 
subiectele prezentate și întrucât nu sunt  mulțumește pentru prezență participanților și declară închise lucrările Comisiei 
de Dialog Social a județului Călărași din luna octombrie 2022. 
   

 


