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Aspecte legate de controalele organelor statului in structurile 

de primire turistice clasificate de pe litoral 
 

Toate organele statului abilitate sa efectueze controlul activitatilor economice sunt 

prezente pe litoral cu comandamente constituite cu personal din intreaga tara , efectuind 

contrale tematice in structurile de primire turistice clasificate 

Controalele se realizeaza cu echipe pe impanzesc statiunile cu efectuarea 

controalelor in acelasi timp la toti agentii economici si la orele de varf ale activitatilor, 

imobilizand personalul de deservire , in detrimentul servirii consumatorului in numele 

caruia isi motiveaza actiunile de control, in special ANPC. 

De remarcat in mod special comportamentul  controalelor ANPC: 

• Controalele sunt unele tematice cu tematica si coordonare de la sediul central al 

ANPC, cu raportari al numarului de procese verbale intocmite, cuantum de 

amenzi aplicate si nivelul incasarilor . 

• Controalele ANPC sunt de natura agresiva,cu actiune de descindere in haita,de 

intimidare si de a cauta in amanunt , pe principiul ca trebuie sa gaseasca ceva cu 

orice prêt. 

• Controlele se desfasoara la orele de farf ale activitarii, imobilizand personalul de 

deservire din bucatarii, saloane, terase cu clienti la masa, scotand tot din frigidere, 

congelatoare, depozite, verificand materiile prime in curs de procesare si cautand 

etichete pe semifabricate in curs de procesare, doar, doar de vor gasi ceva. 

• Controalele dureaza 3-4 ore, personalul este disperat ca nu isi poate desfasura 

activitatea , turistii panicati  pe banii lor, personal cu atac de panica internati prin 

spitale 

Dupa controalele de 3-4 ore, urmeaza incheiere proceselor verbale de constatare si 

sanctionare la comandamentele de pe litoral inventate de ANPC in numele protectiei 

consumatorului. constituite cu personal din toata tara, unde se mai pierd 2-3 ore din 

timpul pretios al administratorului, asteptand in sir Indian sa le vina randul. 



Mentionam ca aceste aspect sunt constatate in unitati clasificate, care detin toate 

autorizatiile de functionare legale emise de organele statului , care fuctioneaza cu case 

de marcat si programe informatice acreditate de ANAF si intreaga activitate este 

compiuterizata si fara a avea sesizari din partea consumatorilor. 

Avem unitati la care ANPC a decis suspendarea activitatti total sau partial, a 

restrictionat anumite activitati in plin sezon turistic, fara a avea sesizari de la 

consumatori. 

Ce se intampla in mod special pe litoral de este necesara aceasta inchizitie in cele 

doua luni de activitate pentru care ne pregatim si investim un an intreg. 

Se intreaba organele statului cu ce personal lucram , de unde il selectam , cum il 

instruim si cum sprijina mediul de afaceri pentru a ne plati contributiile la bugetul central 

si la cele locale, cum se realizeaza preventia  si  indrumarea activitatilor economice. 

Manifestarile organelor de control, in special ANPC sunt de natura a considera statul 

ca unul politienesc, organelle de indrumare si control comportandu-se pentru intimidare 

si culpabilizare. 

 

 

F.P.T.R., 

Oragnizatii patronale si operatori economici de pe litoral 


