
Litigiu cu Autoritatea pentru protecţia consumatorilor şi Romtelecom (iunie 2010) 
(un caz şcoală pentru proasta şi ineficienta funcţionare a Autorităţii pentru protecţia 

consumatorilor, a cărui prezentare poate fi utilă persoanelor care s-ar confrunta 
în viitor cu situaţii asemănătoare) 

 
 

Rezumatul cazului 
- în luna iulie 2009, după decesul tatălui soţiei, dintr-un îndepărtat sat din Vrancea, am 
adus la Bucureşti soţia supravieţuitoare (o persoană de aproape 80 de ani, cu handicap 

de gradul I), ocazie cu care am solicitat Romtelecom rezilierea contractelor de telefonie 
si de televiziune incheiate pentru adresa celor doi foşti soţi 

- pentru că timp de mai mult de patru luni Romtelecom nu a dat niciun răspuns, 
continuînd însă să emită lună de lună facturi pentru un serviciu pe care nu-l mai furniza, 

în luna noiembrie 2009 m-am adresat Comisariatului judeţean pentru protecţia 
consumatorilor Vrancea (CJPCV), solicitînd să intervină pentru: rezilierea contractelor 
incepînd cu data la care a fost formulată cererea catre Romtelecom; restituirea sumelor 

pe care Romtelecom le-a incasat fără drept; sanctionarea Romtelecom pentru 
comportamentul sau culpabil 

- în luna decembrie 2009, ca urmare a răspunsului pe care l-a primit de la Romtelecom 
după demersurile sale, CJPCV a comunicat că s-a decis rezilierea contractului si 

scaderea / restituirea sumei de 260, odată cu emiterea facturii de inchidere a contului, la 
18 ianuarie 2010 (nimic despre solicitarea, legala, de sancţionare a Romtelecom) 

- asigurările date de CJPCV nu s-au confirmat în vreun fel (mai mult, Romtelecom 
continua să încaseze „abonament” pentru servicii pe care nu le mai furniza 

- la 16 februarie 2010 am revenit cu o nouă sesizare la Autoritatea pe protecţie a 
consumatorilor 

- o lună mai târziu, acelaşi CJPCV a comunicat că „solicitarea a fost rezolvată favorabil 
de către Romtelecom” şi că, în consecinţă, urmează să fie restituită suma de... 134 de 
lei (deci practic jumătate din suma cuvenită, recunoscută anterior, şi fără absolut nicio 

explicaţie a înjumătăţirii ei) 
- au urmat aproape încă trei luni de demersuri către Romtelecom (unde reaua credinţă şi 
tot felul de obstrucţii au fost mascate destul de inabil mai ales cu pretexte birocratice) 
demersuri la capătul cărora, în luna iunie 2010, Romtelecom a restituit jumătate din 

suma datorată – deci după un an de confruntări cu reaua intenţie, cu dispreţul 
Romtelecom faţă de proprii clienţi şi cu birocraţia şi cu dispreţul faţă de lege şi drepturile 
cetăţenilor, drepturi pe care Autoritatea de protecţie a consumatorilor este obligată să le 
apere prin lege (în principal: OG nr 21/1992 privind protecţia consumatorilor şi HG nr 

284/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor). 

 
O cale de atac recomandabilă împotriva unor asemenea comportamente – o cale ultimă, 

dar care de cele mai multe ori se poate dovedi cea mai eficientă (deşi presupune şi 
costuri ce se pot dovedi descurajante pentru cetăţeanul de rând) – este cea a acţiunilor 

judecătoreşti. 
 

Mai jos se află actele mai relevante din acest caz. 
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Valerian Stan 

From: "Valerian Stan" <vs@valerianstan.ro> 

To: <carrierservices@romtelecom.ro> 

Sent: 7 iulie 2009 13:30 

Subject: Vatafu Voica - reziliere contracte 


Va scriu pentru a va informa ca sunt nevoita ca. incepand cu data de astazi, sa reziliez contractul de 
telefonie fixa (post telefonic 0237.258.263) si cel de televiziune prin cablu Dolce, instalat la aceeasi 
adresa si pe acelasi nume ca si postul telefonic - Vatafu Vasile, satul Codresti, comuna Ciorasti, judetul 
Vrancea. In urma decesului sotului meu Vatafu Vasile m-am mutat la fiica mea din Bucuresti. 
Va multumesc, 
Vatafu Voica 
Tel 021.726.61.80; 0723.21.88.22 

Va scriu pe aceasta adresa de e-mail intrucat comunicarea prin formularul de pe pagina dvs Contactati
ne ( http://wvvvv.romte1ecom.ro!conlactatl-ne/ ) nu functioneaza. 

13.07.2009 


http://wvvvv.romte1ecom.ro!conlactatl-ne
http:0723.21.88.22
http:021.726.61.80
mailto:carrierservices@romtelecom.ro
mailto:vs@valerianstan.ro


 
 

 
 
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA  
CONSUMATORILOR GALATI 

COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR VRANCEA 
Focsani , Str. Lupeni nr.6,tel/ fax 0237/217000 e-mail vrancea@opc.ro 

 
 

        
                                                 Nr. 3533  din  22.12.2009 

 
 

   CATRE, 
 
VATAFU VOICA 
Com. Ciorasti, sat Codresti, Vrancea 

  

  
 

 Urmare petitiei dumneavoastra inregistrata la CJPC Vrancea la nr. 3272 
din 24.11.2009 , prin care ne aduceti la cunostinta  ca  SC ROMTELECOM SA 
nu a reziliat contractul DOLCE  la cererea adresata de dumneavoastra la data de 
07.07.2009, va comunicam urmatoarele : 
 Conform raspunsului ROMTELECOM, pentru reziliere, titularul si nu alta 
persoana, trebuia sa intocmeasca cerere pe care sa o transmita , in situatia 
dumneavoastra, pe mail, la una dintre adresele ; 1930_vanzari@romtelecom.ro 
sau 1930_relatiiclienti@romtelecom.ro. Ori, solicitarea  de reziliere a fost 
semnata de altcineva decat de titular si transmisa pe adresa destinata operatorilor 
de telecomunicatii din tara si strainatate-persoane juridice. In aceste conditii 
sesizarea dumneavoastra este neintemeiata.  
  La interventia CJPC Vrancea, ROMTELECOM a decis rezilierea 
contractului si scaderea sumei de 260,28 lei cu TVA, reprezentand 
contravaloarea abonamentului pentru cele doua servicii dupa data de 07.07.2009 , 
din dorinta de a trata favorabil solicitarea doamnei  Vatafu. Ajustarea va fi 
evidentiata in factura de inchidere a contului ce se va emite in 18.01.2010. Va 
transmitem anexat copie de pe raspunsul oficial al ROMTELECOM SA. 
 
 
     Intocmit,                                               Director Coordonator Adjunct, 
  
Grigoras Florinel                                            Bogdan MATISDAN 

mailto:vrancea@opc.ro
mailto:1930_vanzari@romtelecom.ro
mailto:1930_relatiiclienti@romtelecom.ro




 
 
 
 
 
Original Message -----  
From: Valerian Stan  
To: Galati ; vrancea@opc.ro  
Sent: Tuesday, February 16, 2010 8:07 PM 
Subject: Vatafu Voica / Valerian Stan - Reclamatie CRPC Galati 
 
Catre Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Galati 
  
Domnului ing Dumitru Dila, Director coordonator adjunct delegat 
Domnului Comisar Florinel Grigoras 
  
Domnule Director, 
Domnule Comisar, 
  
Prin adresa dvs nr 3533 din 22.12.2009 (atasata) mi-ati comunicat ca, in urma demersurilor pe 
care le-ati facut pe langa Romtelecom Vrancea pentru solutionarea petitiei mele, Romtelecom a 
decis sa-mi restituie, pana la 1 ianuarie 2010, suma de 260 lei, ca urmare a rezilierii, incepand cu 
data de 7 iulie 2009, a contractului incheiat cu fostul meu sot Vatafu Vasile (decedat din luna 
martie 2009). 
Va informez ca nici pana la aceasta data Romtelecom nu a procedat la restituirea/scaderea 
sumei precizate. Mai mult, la data de 25 decembrie 2009, am primit factura seria RTGG nr 
8361920 din care rezulta ca Romtelecom mi-a facturat servicii (in valoare de 176 de lei) inclusiv 
pe perioada 18.11.2009-17.12.2009, desi anterior acestei perioade, astfel cum mi-ati precizat si 
dvs, Romtelecom reziliase contractul incheiat cu fostul meu sot si angajatii sai procedasera la 
debransarea fostei noastre locuinte de la serviciile de telefonie si televiziune prin cablu. 
In consecinta, revin si va rog sa interveniti pentru solutionarea acestui caz, in care fostul nostru 
furnizor de servicii, din rea credinta sau din neglijenta, imi cauzeaza atatea neplaceri si prejudicii.  
 
Va multumesc pentru bunavointa! 
 
Vatafu Voica 
 

mailto:vs@valerianstan.ro
mailto:galati@anpc.ro
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Catre  
SC Romtelecom SA 
 
Domnule director, 
 
 
Subsemnata Vătafu Voica, cu domiciliul în satul Codreşti, comuna Ciorăşti, judeţul 
Vrancea, moştenitoare de drept a fostului meu soţ Vătafu Vasile, decedat în luna martie 
2009 (conform certificatului de deces pe care îl anexez în copie xerox) vă rog să 
dispuneţi ca suma de 134,2 lei, debit al Romtelecom pe numele fostului meu soţ (în urma 
încetării contractelor de furnizare a serviciilor de telefonie fixă şi televiziune prin cablu 
Dolce la domiciliul nostru din satul Codreşti) să fie plătită fiicei mele Firuţa Stan (la care 
locuiesc în prezent), domiciliată în Bucureşti, str Tolbei nr 2, bl C59, sc 1, ap 23, sector 6 
– carte de identitate seria RD nr 607314. Solicit aceasta întrucât sunt bolnavă şi nu mă 
pot deplasa pentru încasarea sumei menţionate. 
 
Anexez copii de pe buletinul meu de identitate şi de pe certificatul de căsătorie cu 
defunctul meu soţ. 
 
Vă adresez această solicitare ca urmare a indicaţiilor date în acest sens de reprezentantele 
Romtelecom (de la Serviciul de vanzari si relatii cu clientii, tel 1930) doamnele Maria 
Puşcaş (la data de 9.04.2010) şi Maria Necula (la data de 30.04.2010). 
 
 
Vă mulţumesc. 
 
 
Vătafu Voica  
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