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                                                                                                                                  Nr.   3813 /16.08.2021 
 

 

 

Către, 

 

Instituţia Prefectului Galaţi 

 

INFORMARE 

 

 

 
privind activitatea desfăşurată de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor (CJPC) Galaţi în primele 7 luni  ale anului 2021. 
 
 

 
      CJPC Galaţi,  organ de specialitate al administraţiei publice, aflat în 

subordinea CRPC Regiunea Sud-Est (Galaţi) din data de 01.10.2012, a acţionat  
potrivit atribuţiilor ce-i revin pentru realizarea politicii si obiectivelor guvernamentale 
din domeniul protecţiei consumatorilor, având activitatea structurată pe următoarele 
direcţii principale: 

 cercetarea si soluţionarea, în conformitate cu prevederile 
legale, a petiţiilor consumatorilor cu privire la neconformitatea produselor şi serviciilor 
achiziţionate de către aceştia; 

 supravegherea pieţii de produse şi servicii destinate 
consumatorilor prin controalele tematice dispuse de Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorior, a controalelor tematice iniţiate de structurile teritoriale, 
având în vedere problemele locale specifice, precum şi a controalelor operative; 

 identificarea, inclusiv prin prelevarea de eşantioane, în 
vederea analizării acestora în laboratoare acreditate şi retragerea din circuitul 
comercial a produselor neconforme,  periculoase, contrafăcute şi falsificate; 

 participarea efectivă la schimbul rapid de informaţii 
privind produsele periculoase între ţările membre ale UE – RAPEX; 

 colaborarea cu mass-media pentru informarea şi educarea 
 consumatorilor prin mediatizarea rezultatelor acţiunilor de control şi a sfaturilor la 
achiziţionarea produselor şi serviciilor. 
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     În acest sens, in perioada ianuarie – iulie  2021CJPC Galaţi a desfăşurat: 

o 759 acţiuni  de control finalizate cu 495 procese verbale de  
constatare-contravenţie,  254 de procese verbale de constatare şi 10 procese verbale 
de prelevare; 

o 41 controale tematice dispuse prin programul de control al Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi tematici proprii ale CRPC Regiunea Sud-
Est Galaţi; 

o cercetarea si soluţionarea a  742  sesizări şi reclamaţii primite din 
partea  consumatorilor; 

o realizarea a 800 de acţiuni de informare, educare si consiliere a 
consumatorilor şi operatorilor economici privind modificările legislative în domeniu. 

 

 

1. Activitatea de control 

 
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi a desfăşurat, în 

perioada analizată, un număr de  759  acţiuni de supraveghere a calităţii produselor 
şi serviciilor finalizate cu 254 procese verbale de constatare si 495  procese verbale 
de constatare-contravenţie. 

Principalii indicatori care dimensionează activitatea CJPC  Galaţi, în perioada 1 
aprilie – 30 iulie  2021, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020. 
 
 
 
 

Nr 
crt 

Denumire indicator UM 1.01.2021-

31.07.2021 

1.01.2020-

31.07.2020 

1 Nr total acţiuni de control 
desfăşurate 
 

Nr 759 585 

2. Număr PVCC încheiate 
 

Nr. 495 431 

3. Valoarea totală a produselor cu 
abateri de la legislaţia în domeniul 
protecţiei consumatorilor 

Lei 514.270 421.530 

4. Valoarea totală a produselor retrase 
definitiv de la comercializare 

Lei 33.087 19.574 
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5. 
 

Nr de contravenţii aplicate 
din care:  

- nr avertismente 
- nr amenzi  

Nr 714 
 
419 
295 

549 
 
300 
249 

6. Valoarea totală a amenzilor aplicate 
 

Lei 930.700 846.800 

7. Nr sesizări si reclamaţii analizate 
 

Nr 756 709 

8. Procentul petiţiilor soluţionate din 
cele înregistrate 

% 98 98 

9. Număr acţiuni de informare prin 
mass- media 

Nr. 10 2 

10. Valoarea despăgubirilor acordate 
consumatorilor 

lei 369.572 175.356 

    
 
 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

total

actiuni 

produse

cu

abateri

amenzi

2020

2021

 
 
 



                                                              
Operator de date cu caracter personal nr. 31753           Nesecret
                       

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Galaţi 
Str Egalităţii nr 2, Localitatea Galaţi, Tel. 0236413929  email: reclamatii.galati@anpc.ro 

www. anpc.gov.ro  
          Pag. 4 din 12 

 

Activitatea de supraveghere a pieţei a vizat întreaga gamă de produse şi 
servicii oferite consumatorilor, fiind efectuate acţiuni  astfel :  
 

     Denumire 
domeniu 

Nr acţiuni 
2021 

2021 
% 

Nr acţiuni 
2020 

2020 
% 

Produse alimentare 
 

223 30 188 32 

Produse 
nealimentare 
 

255 33 205 35 

Prestari servicii 
 

251 33 181 31 

Servicii si produse 
financiare 

31 4 11 2 
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Cu ocazia acţiunilor de control efectuate au fost depistate produse neconforme 

în valoare totală de 514.270 lei, în anul 2021, faţă de 421.530 lei, în aceeaşi 
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perioadă a anului 2020, majoritatea cu provenienţă extracomunitară, respectiv 
China si Turcia. 

              
            Pentru verificarea încadrării produselor în parametrii de securitate 
impuși/declaraţi, în primele şapte luni ale anului 2021, au fost prelevate probe din 10 
produse, dintre care 5 s-au dovedit a fi neconforme ca urmare a determinărilor de 
laborator efectuate. 
     
 

Acţiunile tematice de control au vizat produse şi servicii cu impact deosebit 
asupra consumatorilor, dintre care exemplificăm : 
 

 produse alimentare : 
 -     respectarea prevederilor legale privind conformitatea, modul de etichetare, 
prezentare, publicitate şi comercializare a produselor pe bază de grăsimi vegetale şi a 
produselor pe bază de amestecuri de grăsimi vegetale şi animale. 
- respectarea prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare, prezentare şi 
publicitate a sucurilor şi nectarurilor din fructe şi băuturilor răcoritoare. 
- respectarea prevederilor legale privind modul de comercializare si etichetare a 
produselor alimentare ecologice  
- respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea, 
conformitatea, modul de etichetare, prezentare şi publicitate a  laptelui de consum, a 
produselor lactate, lapte conservat, parţial sau integral deshidratat, lapte pentru 
cafea.  
- respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
legumelor şi fructelor proaspete 
- respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea 
alimentelor perisabile 
- respectarea prevederilor legale privind modul de comercializare şi etichetare, 
prezentare şi publicitate a apelor minerale naturale 
- respectarea prevederilor legale, conformitatea, şi modul de etichetare, prezentare 
publicitate şi comercializare a produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale 
(carne preambalată, ouă, vopsea de ouă, ciocolată şi produse din cacao, tablete şi 
figurine pe bază de cacao şi grasimi vegetale, produse de patiserie,  vin. 
- respectarea prevederilor legale referitoare la modul de etichetare, publicitate şi 
comercializare a peştelui, preparatelor din peşte şi conservelor din peşte. 
 
 
 

 produse nealimentare :  
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 -   respectarea prevederilor legale privind conformitatea, publicitatea, 
comercializarea produselor/articolelor  pentru pescuit, produselor/articolelor de plajă 
şi ochelari de soare. 
- respectarea prevederilor legale la vânzarea autovehiculelor noi cu motoare 
termice/ hybrid/ electrice prin intermediul reprezentanțelor, rețelelor de dealeri 
auto, parcurilor auto, site-urilor de profil. 
-respectarea prevederilor legale privind conformitatea, modul de etichetare, 
prezentare, publicitate si comercializare a articolelor de gradinarit (unelte, 
furtune,instalatii udat) si a mobilierului de grădină. 
- respectarea prevederilor legale la comercializarea articolelor de încălţăminte.  
- respectarea prevederilor legale privind siguranţa jucăriilor. 
- respectarea prevederilor legale la comercializarea mănuşilor şi măştilor de 
unică folosinţă. 
- respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la 
comercializarea produselor nealimentare în magazine  multiproduse cu specific 
nealimentar şi în zonele aferente pieţelor din municipiul reşedinţă de judeţ şi 
oraşe (aşa numitele zone “aleea comerţului”, “bazar” etc.) precum şi în târguri şi 
oboare. 
- respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la 
comercializarea materialelor de constructii, produse pentru amenajari interioare 
si exterioare, articole instalatii, articole sanitare. 
- respectarea prevederilor legale la comercializarea anvelopelor noi. 
- respectarea prevederilor legale la comercializarea produselor cosmetice, 
inclusiv la comerțul online. 
- respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la 
comercializarea  echipamentelor electrice de uz casnic 
 

 prestări servicii  

- respectarea prevederilor legale la prestatorii de servicii de estetică şi igienă 

personală–frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, cosmetică/tratamente cosmetice, 

piercing, tatuaje etc.   

- respectarea prevederilor legale de către operatorii economici care prestează servicii 

de alimentaţie publică şi anume catering. 

- respectarea drepturilor consumatorilor în unităţile de cazare turistică 

- respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor la prestarea 
serviciilor de către agențiile imobiliare. 
-  respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor la prestarea 
serviciilor de schimb valutar. 
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- respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor la service-urile auto 
si la comercializarea/promovarea autoturismelor și pieselor auto in cadrul spatiilor 
aferente showroom-urilor.       
 

Principalele abateri constatate :  
 
 prezentarea la vânzare a unor produse cu data limită sau data durabilităţii 

minimale de consum depăşită,  cu abateri  de la parametrii de securitate 
prevăzuţi sau de la caracteristicile  declarate; 

 nerespectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici de a informa corect 
şi complet consumatorii  cu privire la caracteristicile esenţiale ale produselor şi 
serviciilor comercializate; 

 nerespectarea  condiţiilor de  depozitare, expunere la vânzare, prevăzute de 
producători pentru menţinerea însuşirilor calitative ; 

  neremedierea produselor în termenul stabilit în cazul produselor de folosinţă 
îndelungată; refuzul vânzătorului de a prelua produsele defecte în garanţie 
spre a fi transmise unităţilor service ; 

 refuzul înlocuirii produselor/serviciilor sau restituirea contravalorii, deşi  
consumatorul este îndreptăţit la aceasta ; 

 comercializarea produselor sau prestarea serviciilor în spaţii neautorizate 
 utilizarea de practici comerciale incorecte la prezentarea ofertelor si 

comercializarea produselor si serviciilor; afirmaţii ce nu pot fi probate; 
 comportamentul incorect al operatorilor economici la prestarea serviciilor; 
 nerespectarea clauzelor contractuale. 

 
      Măsuri dispuse: 
 

 Pentru abaterile  de  la dispoziţiile legale în vigoare, referitoare la protecţia 
consumatorilor in anul 2021, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2021, comisarii CJPC  
Galați  au dispus: 

 oprirea temporară a produselor ce au prezentat abateri de la 
prevederile legale, în valoare totală de 481.183 lei;  

 oprirea  definitivă  de produse în valoare totală de 33.087  lei; 
 

Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost în sumă de 930.700  lei, prin 295 
procese verbale de constatare a contravenţiei.  
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2. Cercetarea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite din 

partea ONG-uri sau direct de la consumatori. 

 

 

Potrivit competenţelor oferite de lege, CJPC Galaţi a primit, în perioada 1 ianuarie 

– 31 iulie  2021,  756 de  reclamaţii comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, 

când au fost înregistrate 709  reclamaţii. 

 

Structura petiţiilor înregistrate la CJPC Galaţi, a fost: 
 8 %  produse alimentare; 
 32 %  produse nealimentare; 
 51 %  prestări servicii 
 9   %  servicii şi produse financiare 

 
 
 
SITUAŢIA RECLAMAŢIILOR ÎNREGISTRATE 

BA

BN

PS

SF
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         În funcţie de modul de soluţionare, situaţia se prezintă astfel: 

- reclamaţii întemeiate şi amiabile – 51%; 
- reclamaţii neîntemeiate -2%; 
- reclamaţii nesoluţionabile – 19%; 
- Reclamaţii redirecţionate -15%; 
- Reclamaţii clasate – 13% 

 

ÎNTEMEIATE

NESOLUŢIONABILE

REDIRECŢIONATE

CLASATE

NEÎNTEMEIATE

 
 

  Valoarea despăgubirilor acordate consumatorilor, ca urmare a reclamaţiilor 
formulate la CJPC Galaţi, a însumat 369.572 lei în anul 2021, faţă de 175.356 în 
primele 7 luni ale anului 2020. 
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 Numărul cel mai mare de reclamaţii a vizat : 
 

 nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele de prestări servicii care au  
condus la afectarea intereselor economice ale consumatorilor ; 

 refuzul vânzătorilor on line de acordare a dreptului la retur sau nelivrarea la 
termenul declarat; 

 facturarea energiei electrice sau a gazelor la schimbarea furnizorului; 
 prestarea serviciilor neconforme; 
 nerespectarea de către unităţile vânzătoare a obligaţiilor privind  asigurarea  

tuturor operaţiunilor necesare remedierii produselor defecte în termenul de 
garanţie. 

 neasigurarea de către operatorii economici a unei informări complete si 
precise privind caracteristicile esenţiale ale produselor şi serviciilor 
comercializate; 

 practici comerciale incorecte ale operatorilor economici prin nerespectarea 
ofertelor, publicităţii produselor si serviciilor; 

 
   Procentul reclamaţiilor închise ca nesoluţionabile şi clasate rămâne în 

continuare mare, motivat de:  
- lipsa documentelor de achiziţie pentru produsele/serviciile 

reclamate,  
- formularea cu întârziere a reclamaţiilor (chiar şi 2 ani),  
- contracte semnate fără obiecţiuni şi necitite,  
- închiderea unităţilor care au comercializat produsele /serviciile. 

 
 



                                                              
Operator de date cu caracter personal nr. 31753           Nesecret
                       

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Galaţi 
Str Egalităţii nr 2, Localitatea Galaţi, Tel. 0236413929  email: reclamatii.galati@anpc.ro 

www. anpc.gov.ro  
          Pag. 11 din 12 

 

 
3. Informarea,educarea si consilierea consumatorilor. 

 
  
În paralel cu activitatea de informare a consumatorilor, cu privire la produsele 

si serviciile neconforme calitativ depistate pe piaţă, precum şi la drepturile pe care le 
au în calitate de consumatori, au fost transmise în mass -media comunicate de presă 
vizând acţiunile de control tematice, dar şi activitatea comisariatului pe al doilea 
semestru sau anumite reclamaţii de impact pentru cetăţeni. De asemenea, au fost 
desfăşurate şi activităţi în şcoli şi licee, de informare şi educare a micilor 
consumatori.  
           În cadrul activităţii curente, au fost oferite consumatorilor servicii de 
consultanţă,  prin Punctul de informare organizat la sediul CJPC Galati, și distribuţia 
gratuită de pliante informativ- educative. 
 
 
 

4. Consilierea operatorilor economici 
 

În primele şapte luni ale anului 2021, s-au desfăşurat 800 de acţiuni de 
consiliere a operatorilor economici din judeţul Galaţi, vizând condiţiile de 
comercializare a produselor, prestarea serviciilor, noutăţi legislative, interpretarea 
legislaţiei. 

La solicitarea operatorilor economici, s-a acordat consultanţă privind modul de 
redactare a etichetelor. 
 
 
 

Concluzii 
 
     Din datele prezentate, rezultă că, în primele şapte luni ale anului 2021, la nivelul 
CJPC Galaţi: 
             -  numărul  acţiunilor de control desfăşurate a crescut cu cca 30% faţă de  
aceeasi perioadă din anul 2020. Acţiunile de control au vizat în primul rând 
consilierea și prevenția operatorilor economici, iar amenzile și alte măsuri coercitive 
au fost aplicate abia ulterior și doar atunci când a fost efectiv necesar. 
             -  acţiunile de supraveghere a pieţei s-au axat primordial pe depistarea şi 
retragerea de la comercializare a produselor potenţial periculoase, aspect reflectat 
prin valoarea produselor retrase definitiv de la comercializare; 
            - s-a acordat o atenţie sporită soluţionării reclamaţiilor consumatorilor, astfel 
încât la sfârşitul anului, procentul reclamaţiilor cercetate si soluţionate a fost de 98 % 
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din totalu celor înregistrate, iar valoarea despăgubirilor acordate consumatorilor este 
apreciabilă (dublă faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020). 

- încrederea consumatorilor în instituţia noastră a crescut, dovadă fiind 
numărul în creştere al reclamaţiilor depuse de consumatori (756, în 2021, faţă de 
709, în 2020). Chiar dacă a fost pandemie, reclamaţiile au putut fi depuse la sediul 
instituţiei, prin poşta electronică sau transmise prin Poşta Română şi curierat. 
       

 
 

            
Cu deosebită consideraţie,  
 

 

 

Comisar Şef Adjunct,  

Tudor Carmen Mihaela 
 


