Scandal la OPC Călărași:
Capete în gură și apeluri la
112
A vrut să-i dea un cap în gura, după care a sunat la numărul
unic de urgență 112, motivând că a fost lovit cu un registru.
S-a întâmplat la Comisariatul Judetean pentru Protectia
Consumatorilor Calarasi, în data de 15 noiembrie.
Poze la ziar
Cel care a sunat după ajutor este Ionuț Florian
Dincă, angajat în această structură în cursul
anului 2015. Pascu Ifrim, șeful OPC Călărași,
spune că de o bună perioadă de timp, în această
instituție e un climat tensional. „Nu s-a
întâmplat nimic. Vrea să creeze scandal.”
Varianta susținută de șeful OPC Călărași este
că Ionuț Florian Dincă, angajat al OPC
Călărași, a refuzat să semneze în registrul zilnic de
atribuții. „Nu a vrut să semneze. După care a vrut să-l ia,
să-i facă niște poze, să le dea la ziar. Asta a fost. Eu am
tras de el și s-a împins și gata.” Pascu Ifrim spune că Ionuț
Florian Dincă a simulat că-l lovește cu capul în gură, iar
acesta a ridicat registrul, într-un gest de apărare.
Concediu medical prelungit
Pascu Ifrim spune că subalternul lui, Ionuț Florian Dincă, are
permanent un comportament necorespunzător. „Mă tot amenință.”
Acest lucru se întâmplă față de toți ceilalți colegi. „Asta e.
Nu știu ce are”. Directorul crede că are probleme de ordin
emoțional. „E în comisia de disciplină”. Spune că nu-și
îndeplinește sarcinile de serviciu. Pe parcursul anului 2017,
Ionuț Florian Dincă are peste 160 de zile de concediu medical.
„E într-un concediu medical permanent. L-am chemat să semneze

în registru pentru sarcinile de serviciu, să ia la
cunoștință.” Ionuț Florian Dincă a fost în concediu medical
până pe data de 13 noiembrie, iar două zile mai târziu a fost
pus de director să semneze în registru, că a luat la
cunoștință de sarcinile de serviciu trasate. În urma acestei
solicitări, s-a declanșat incidentul.
Șeful crede că vrea să-i ia locul
Ionuț Florian Dincă recunoaște că există o stare de tensiune
permanentă între el și directorul Pascu Ifirm. „El crede că eu
vreau să-i iau locul. Starea de tensiune e de la el către mine
și nu de la mine către el. El crede că mă pune pe mine în
locul lui.” Acest lucru ar urma să-l facă președintele
Autorității Naționale pentru protecția Consumatorilor. „Dar eu
n-am așa ceva în cap.” Pe marginea incidentului derulat în
ziua de 15 noiembrie, nu a vrut să facă declarații.
Inspectoratul Județean de Poliție Călărași a deschis un dosar
de cercetare penală. Afirmă că are întregul incident filmat cu
o cameră ascunsă. Dincă neagă că nu ar fi fost prezent la
serviciu. Spune că, spre exemplu, în vară, a fost detașat pe
litoral. „Să luăm condica de prezență și să vedem.”
Presiuni în timpul programului
După incident, Ionuț Florian Dincă a intrat iar în concediu
medical. În schimb, Pascu Ifrim spune că sunt numeroase
sesizări legate de comportamentul inspectorului Ionuț Florian
Dincă, atunci când își exercită atribuțiile de serviciu, în
teritoriu. Sunt indicii că, în timpul programului de lucru, se
deplasează la instituții publice sau societăți comerciale,
cerând încheierea de contracte de reclamă pentru o publicație
meteorică. Mai mulți primari din județul Călărași susțin acest
lucru. Publicația este editată de o firmă cu sediul social
declarat în comuna Ștefan Vodă, S.C. Călărași News S.R.L.
Firma este înregistrată pe numele soției acestuia.

