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Unitatea 1. Comunicarea eficientă la locul de muncă 
 

 

1.1. Primeşte şi transmite informaţii 

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre comunicare sau despre lipsa comunicării, fie  

acasă, fie la locul de muncă, în instituţii şi/sau organizaţii. Spunem că reuşim să comunicăm 

eficient sau dimpotrivă, cu familia, colegii, prietenii, cu cunoscuţii sau necunoscuţii, cu cei 

dragi sau cu cei mai puţin dragi. Comunicăm, de foarte multe ori, chiar şi atunci când nu 

dorim să comunicăm. Practic, e imposibil să nu comunicăm (Şcoala de la Palo Alto). 

Observăm că în afaceri şi mai ales în sfera serviciilor au succes cei care reuşesc să 

comunice eficient cu clienţii şi cu angajaţii. Se spune că ,,a comunica înseamnă a construi 

împreună”. A construi împreună o relaţie de prietenie sau de colaborare, de parteneriat, de 

afaceri.Comunicarea poate fi definită ca înştiinţare, ştire, veste, raport, relaţie, legătură. Este 

un schimb de semne între oameni, semne purtătoare de semnificaţie, mesaje, informaţie. 

Important este să vedem aspectul dinamic al comunicării, comunicarea ca ansamblul 

proceselor prin care se efectuează schimburi de informaţii şi de semnificaţii între persoane 

aflate într-o situaţie socială dată, ca interacţiune. 

 Se prezintă în cele ce urmează un model al comunicării: 

 

 
 

E = emiţătorul, sursa mesajului 

R = receptorul, destinatarul mesajului 

În acest caz emiţătorul şi receptorul sunt cei doi poli ai comunicării. Mesajul este 

transmis de emiţător spre receptor, destinatarul mesajului. Din păcate acest mesaj este mai 

mult sau mai puţin deformat de bruiajele de comunicare, de zgomotul sau barajele de 

comunicare. De dorit este să reducem cât mai mult aceste baraje de comunicare. Feed-back-ul 

este răspunsul receptorului pentru mesajul primit. O altă abordare a comunicării (Lasswell) 

presupune că un act de comunicare poate fi descris dacă se răspunde la următoarele întrebări: 

cine vorbeşte?; ce spune?; cum spune?; prin ce mijloace?; cui?, cine este publicul vizat?; cu 

ce efect?  

Realizăm o comunicare eficientă atunci când mesajul pe care dorim să-l transmitem 

ajunge la ,,destinaţie,, fără a suferi deformări, distorsionări, atunci când ,,celalalt” înţelege 

exact ceea ce am dorit să ,,spunem” şi nu altceva. În caz contrar, ca efecte vom avea: 

neînţelegeri, dispute şi conflicte. Pentru a realiza o bună comunicare avem nevoie de un 

,,repertoriu comun”, de un limbaj comun, pe înţelesul tuturor participanţilor la procesul de 

comunicare. Altfel ajungem în situaţia paradoxală de a vorbi aceeaşi limbă şi totuşi să nu ne 

înţelegem unii pe alţii.      

Pentru a capta atenţia celorlalţi, într-un proces de comunicare trebuie să ţinem seama 

de nevoile şi interesele celorlalţi. Satisfacerea acestei condiţii presupune cunoaşterea nevoilor 

şi intereselor partenerilor, clienţilor şi angajaţilor noştri. Într-un proces de comunicare este 
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foarte important ,,ce spunem” , dar cel puţin la fel de important este şi ,,cum spunem”. O 

atenţie deosebită trebuie să avem în ceea ce priveşte gesturile, tonalitatea, expresia feţei, 

ţinuta, utilizarea imaginilor.  

Specialiştii în comunicare afirmă că ,,mişcările şi expresia feţei au un efect de opt ori 

mai puternic decât cuvintele” şi ,,o imagine valorează mai mult decât 1000 de cuvinte”. 

Trebuie să fim conştienţi că ceea ce transmitem sau ceea ce dorim să transmitem, dorim să 

înţeleagă celalalt, nu este întotdeauna ceea ce şi înţelege celalalt. Si, să nu uitam niciodată: ,,A 

COMUNICA ÎNSEAMNA A CONSTRUI ÎMPREUNĂ ! ”, nicidecum a dărâma …împreună. 

 

Forme de comunicare 

Comunicarea interpersonala directa este comunicarea ,,între patru ochi”, emiţătorul şi 

receptorul se află în acelaşi timp şi în acelaşi loc, mesajele transmise sunt verbale, nonverbale 

sau paraverbale. Comunicarea indirectă are nevoie de mijloace tehnologice de transmitere a 

mesajului/informaţiei: scrierea, telefonul, internetul, etc.  

Comunicarea verbală se realizează prin intermediul cuvintelor şi poate fi comunicare 

orală sau scrisă. Oricare este formă de transmitere a mesajului, trebuie să ţinem seama: 

- să găsim termenii adecvaţi; 

- să construim corect frazele; 

- să ne exprimăm corect gramatical; 

- să asigurăm coerenţa ideilor cuprinse în mesaj; 

- să avem un stil de exprimare agreabil. 

În cazul comunicării orale este foarte important să nu ne obosim conlocutorii cu 

divagaţii, vorbărie sau supralicitări inutile şi o bună pronunţie este un atu în plus. 

Pentru comunicarea scrisă: 

- formulează mesajul clar şi concis, evită mesajul ambiguu sau întortocheat; 

- mai întâi scrie, apoi perfecţionează până când devii mulţumit de mesaj; 

- captează atenţia cititorului încă din primele rânduri; 

- aranjează textul în pagină astfel încât să fie uşor de citit, să nu devină obositor 

(foloseşte spaţii albe la începutul alineatelor şi paragrafelor, utilizează 

subtitluri şi caractere de diferite mărimii); 

- foloseşte un limbaj accesibil. 

Comunicarea nonverbală însoţeşte comunicarea verbală şi se realizează prin mesajele 

transmise prin poziţia corpului, ţinută, gesturi, mimică. Privirea poate pune în evidenţă 

trăsăturile de caracter (nervozitate, aroganţă, modestie etc.); mimica, zâmbetul poate arăta 

starea de spirit şi personalitatea; mâinile pot arăta sentimente de satisfacţie sau sentimente de 

frică, anxietate sau ne arată poziţia închisă, de apărare; poziţia corpului ne poate da informaţii 

despre gradul de siguranţă, de timiditate, de dezinvoltură etc.; gesturile pot trăda nerăbdarea, 

agitaţia sau confuzia; tusea, suspinele, potrivirea vocii pot trăda starea de plictiseală, 

timiditate sau enervarea; înroşirea feţei, tremurul, bâlbâielile pot arăta trac, emotivitate, 

tensiune etc. 

Se poate vorbi despre patru canale de bază în comunicarea nonverbală (Baron şi 

Byrne): 

- expresiile fetei - ,,chipul este oglinda sufletului” (Cicero), oamenii din diferite culturi 

au aceleaşi expresii faciale când exprimă diferite emoţii: surpriza, frica, supărare, 

bucurie; 

- ,,limbajul” ochilor intermediază transmiterea unor informaţii/mesaje în procesele de 

comunicare; 

- ,,limbajul” trupului – gesturi, posturi, mişcări - aduce informaţii despre interlocutor şi 

sentimentele acestuia; 

- contactul fizic ne poate sugera afecţiune, dependenţă, agresivitate, dominanţă etc. 

- Nu trebuie să uitam: 

- comunicarea nonverbală este determinată cultural, diferiţi indivizi posedă coduri 

nonverbale diferite, în mare parte învăţate în copilărie; 
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- mesajele nonverbale se pot afla în conflict cu mesajele verbale deşi de dorit este să le 

susţină; 

- mesajele nonverbale sunt în mare măsura inconştiente; 

- canalele nonverbale de comunicare sunt foarte importante în comunicarea 

sentimentelor şi atitudinilor. 

Comunicarea nonverbală îndeplineşte mai multe funcţii: 

- poate accentua, întări comunicarea verbală; 

- poate să completeze mesajul transmis verbal; 

- în mod deliberat, poate să contrazică anumite aspecte ale comunicării verbale; 

- poate repeta sau reactualiza înţelesul comunicării verbale; 

- elemente ale comunicării nonverbale pot să substituie aspecte ale comunicării verbale. 

 Principalele obiective ale comunicării: 

- a proba                          ARGUMENTAŢIE SOLIDĂ 

- a încânta                        SEDUCŢIA AUDITORIULUI 

- a emoţiona                     MANIPULAREA SENTIMENTELOR 

Omul nu poate să nu comunice şi o face, indiferent dacă vrea sau nu. 

 

Limbaj adecvat situaţiei 

Folosirea unui limbaj adecvat situaţiei presupune expunerea de motive în limbaj de 

specialitate.Comunicarea umană operează cu un ansamblu de stimuli, configurat din trei mari 

categorii de limbaj: 

- limbajul verbal, adică articulat şi înţelesurile transmise cu ajutorul cuvintelor unei limbi 

- limbajul para-verbal,adică înţelesurile de dincolo de cuvinte(tonul,volumul,ritmul vocii, 

etc.) 

- limbajul trupului – postura, fizionomia, mimica, gestica, privire şi distanţe. 

 Vocea şi trupul aduc ceva important în plus faţă de cuvinte (de multe ori mai 

important decât cuvintele). 

- cuvintele transportă: idei, noţiuni şi concepte 

- tonul vocii şi mesajele trupului transmit: atitudini, emoţii şi sentimente. 

Comunicarea nonverbală cuprinde observarea tuturor gesturilor făcute de o persoană. 

Pentru înţelegerea dinamicii comunicării este utilă o prezentare a gesturilor, care pot fi: 

• Expresia feţei.  

• Privirea  

• Mişcarea corpului 

 Fiecare din noi are preferinţe în legătură cu distanţa faţă de cei cu care comunicăm. În 

majoritatea culturilor europene, nu se apreciază apropierea cu mai mult de 40-50 cm decât în 

cazul celor din familie sau a persoanelor iubite; aceasta defineşte spaţiul intim. „Invadarea” 

acestui spaţiu produce senzaţia de disconfort. Apropierea exagerată poate comunica 

ameninţare sau relaţii de natură strict personală; depărtarea excesivă poate comunica aroganţă, 

importanţă, statut social superior. Cu cât o persoană este mai importantă, cu atât va tinde să 

aleagă o masă de birou mai mare, care impune o distanţă mai mare faţă de interlocutor. Dacă 

urmărim modul în care oamenii tind să-şi aleagă locul într-o încăpere (atunci când există 

posibilitatea de a alege) şi cum îşi marchează spaţiul personal prin împrăştierea foilor, 

întinderea picioarelor etc., devine evident ce vor acestea să ne comunice.  

– limbajul culorilor  

Culoarea, dincolo de percepţia şi trăirea ei afectivă, este şi o oglindă a personalităţii 

noastre şi deci influenţează comunicarea. Gândirea creatoare are loc optim într-o încăpere cu 

mult roşu, iar cea de reflectare a ideilor într-o cameră cu mult verde. Culorile strălucitoare 

sunt alese de oamenii de acţiune comunicativi, extravertiţi, iar cele pale de timizi, introvertiţi.  

Culoarea afectează comunicarea sub următorul aspect: culorile calde stimulează 

comunicarea, în timp ce culorile reci inhibă comunicarea, creează monotonia. Varietatea 

excesivă de culoare, inhibă şi-i distrag pe comunicatori.  

– limbajul timpului  
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Modul în care putem comunica prin limbajul timpului este corelat cu:  precizia timpului, 

lipsa timpului, timpul ca simbol. Timpul este considerat ca ceva preţios şi personal şi, în 

general, atunci când cineva îşi permite să ni-l structureze, acesta comunică diferenţa de statut. 

A veni mai târziu sau ceva mai devreme la o întâlnire de afaceri sau a fi punctual sau nu la o 

şedinţă are anumite semnificaţii: comunică atitudinea faţă de interlocutor sau faţă de 

activitatea respectivă, percepţia statutului şi a puterii, respectul şi importanţa acordată. 

Întârzierea poate irita şi insulta.  

Cu cât oamenii sunt făcuţi să aştepte mai mult, cu atât ei se simt mai umiliţi; se simt 

desconsideraţi şi inferiori ca statut social. Astfel, limbajul timpului se poate folosi, în mod 

voit sau nu, pentru a manipula, supune şi controla sau pentru a comunica respect şi interes. 

Percepem timpul ca pe o resursă personală limitată şi, de aceea, modul în care fiecare alegem 

să îl folosim comunică atitudinea noastră faţă de cel care solicită o parte din această resursă. 

Dacă nu acordăm timp pentru o anumită comunicare se va percepe ca neacordare de 

importanţă. Studiile sociologice au arătat că, în general, relaţia de comunicare pozitivă se 

dezvoltă proporţional cu frecvenţa interacţiunii (deci timp petrecut împreună).  

Timpul poate fi considerat ca simbol. Acest aspect ţine de o anumită obişnuinţă, cum este 

ritmul (de exemplu: mâncăm de trei ori pe zi şi la anumite ore). Similar, anotimpurile impun 

anumite activităţi şi un anume fel de viaţă clar situate în timp. Sărbătorile şi ritualurile, de 

asemenea, sunt marcate de timp. Astfel, oamenii de afaceri ştiu că în preajma sărbătorilor de 

iarnă se cumpără mai mult şi se lucrează mai puţin.Cuvintele transportă conţinutul 

informaţional al mesajului de la un interlocutor la altul, iar tonul şi trupul semnalizează şi 

definesc relaţia care ia naştere între ei.   

Relaţia între oameni poate fi: 

- pozitivă – acceptare, aprobare, simpatie, prietenie, supunere, admiraţie 

- neutră – indiferentă 

- negativă – respingere, dezaprobare, disconfort, dominanţă, duşmănie, dispreţ, etc. 

Comunicarea decurge pe:  

-     planul conţinutului – limbajul verbal 

- planul relaţiei – limbajul non-verbal 

 Exemple:  

- cineva pronunţă „asta-i afacerea”. Fără semne de punctuaţie nu ştim care este 

sensul: întrebare, ironie, o concluzie, un reproş, o admiraţie, aprobare, refuz 

- descifrarea şirului de cuvinte „SĂ SE IERTE NU SE POATE SĂ SE 

CONDAMNE LA MOARTE”  

În planul conţinutului comunicării umane, cuvintele transportă informaţii, iar în planul 

relaţiei stabilite prin comunicare, tonul şi trupul oferă informaţii despre informaţii. 

Analiza şi selectia informaţiilor 

În procesul de comunicare trebuie să se asigură acurateţea şi relevanţa informaţiilor 

transmise. Diverse aspecte  ale comunicării se prezintă în cele ce urmează: 

• Intenţionat şi involuntar. 

– comunicare intenţionată – în spatele actului se ascunde „o voinţa”, se vizează un 

obiectiv 

– comunicare involuntară – omul comunică şi atunci când nu vrea 

Concluzie: oamenii nu pot să nu comunice. 

• Ireversibilitatea comunicării 

Mesajul emis nu mai poate fi luat înapoi. 

Implicaţii în viaţa cotidiană: 

– pericol de a spune lucruri pe care să le regretăm; recomandare :  

▪ să ne păstrăm calmul 

▪ să amânăm discuţia 

▪ să evităm comunicarea 

– când lansăm mesaje să cântărim mult înainte (un document emis ne reprezintă şi 

„vorbeşte singur” 
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– în comunicarea publică (cu auditoriu numeros) – atenţie mai mare 

• Cunoaşterea de sine. 

Maniera în care un individ comunică depinde de „cunoaşterea de sine”, adică reprezentarea 

mentală asupra lui însuşi. Cunoaşterea de sine nu este posibilă în afara relaţionării cu ceilalţi. 

 

Fereastra lui JOHARI  (Josef Luft şi Harry Ingham): 

 Cunoscut de sine Necunoscut de sine 

Cunoscut de alţii Zonă deschisă Zonă oarbă 

Necunoscut de alţii Zonă ascunsă Zonă necunoscută 

 

Cele patru zone nu pot fi separate unele de altele. 

Mijloace de comunicare adecvate situaţiei 

  Comunicarea se face utilizând mijloace adecvate diferitelor situaţii. În funcţie de 

numărul participanţilor şi de natura relaţiilor care se stabilesc între ei, comunicarea poate fi: 

a. Comunicare intra-personală : 

b. Comunicare interpersonală: 

c. Comunicarea de grup: 

d. Comunicarea publică: 

e. Comunicarea de masă  

 

Informaţii transmise cu operativitate-utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale 

Comunicarea managerială este un proces fundamental de interacţiune reciprocă 

bazat pe feedback, în care managerii de la orice nivel transmit idei, sentimente, decizii 

subordonaţilor cu posibilitatea verificării manierei de receptare a mesajului de către aceştia. 

Ea influenţează şi modifică percepţii, atitudini, comportamente, sentimente, opinii ale 

indivizilor şi ale grupurilor şi de aceea constituie o cale prin care oamenii îşi corelează în mod 

sinergic eforturile. În acest proces complex şi continuu de comunicare, atât managerii, cât şi 

subordonaţii ,,se descoperă şi conversează, se calmează şi se incită, se contrazic şi cad de 

acord, se resping sau se acceptă atât în problemele majore, cât şi în cele curente ale 

organizaţiei“.  

În activitatea să concretă, managerul are diferite roluri, în funcţie de modul în care 

comunică, şi anume:  

– roluri interpersonale, ce se exprimă în relaţiile lui cu angajaţii. Managerul poate juca 

rolul de: lider, persoană de legătură sau figură de reprezentare;  

– roluri informaţionale, ce se concretizează în acţiunile de creare şi dezvoltare a reţelei 

informaţionale. Managerul poate îndeplini rolul de: monitor, diseminator de informaţii sau 

purtător de cuvânt;  

– roluri decizionale, ce se manifestă în momentele alegerii variantei optime. Managerul 

va fi: întreprinzător, rezolvator de disfuncţionalităţi, responsabil cu alocarea de resurse sau 

negociator.  

Pentru îndeplinirea cu succes a acestor roluri, managerul trebuie să se bazeze pe 

următoarele funcţiuni ale comunicării:  

– funcţiunea de informare – de monitorizare a informaţiilor interne şi externe obţinute 

prin toate mijloacele posibile;  

– funcţiunea de comandă şi instruire – de asigurare a unităţii şi continuităţii acţiunilor 

colectivului în direcţia obiectivelor stabilite;  

– funcţiunea de influenţare şi convingere, îndrumare şi sfătuire – de control asupra 

informaţiei şi comportamentului angajaţilor;  

– funcţiunea de integrare şi menţinere a informaţiilor – asigură eficienţa activităţii 

organizaţiei.  
Pentru a satisface aşteptările clienţilor, este esenţial ca personalul departamentului rezervări să 

răspundă oricărei solicitări rapid, precis şi politicos. 

În cadrul rezervării directe turistul trebuie să afle următoarele: 
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– ce servicii şi facilităţi îşi doreşte clientul; 

– ce alte nevoi şi dorinţe are clientul; 

– cum doreşte să comunice. 

 

1.2. Participă la discuţii 

Participarea la discuţii este constructivă, se respectă punctul de vedere al 

interlocutorului.  

Discuţiile sunt orientate cu politeţe în sensul concentrării pe subiectul de interes şi se 

derulează fără a fi întrerupt interlocutorul. 

 

Subiectul în discuţie 

Cursanţii vor propune teme pentru discuţie, de exemplu: familiare, din viaţa cotidiană sau 

referitoare la operaţiuni de lucru. 

Pregătire 

Cursanţii vor face exerciţii cu privire la: citirea convocatorului, a ordinii de zi, a notelor 

informative. 

Condiţiile care ţin de personalitatea vorbitorului, a comunicatorului şi de care trebuie să se 

ţină seama la pregătirea unei comunicări, sunt:  

claritate – organizarea conţinutului de comunicat astfel încât acesta să poată fi uşor de 

urmărit; folosirea unui vocabular adecvat temei şi auditorului; o pronunţare corectă şi 

completă a cuvintelor;  

acurateţe – presupune folosirea unui vocabular bogat pentru a putea exprima sensurile dorite; 

cere exploatarea completă a subiectului de comunicat;  

empatie – vorbitorul trebuie să fie deschis tuturor interlocutorilor, încercând să înţeleagă 

situaţia acestora, poziţiile din care adoptă anumite puncte de vedere, să încerce să le înţeleagă 

atitudinile, manifestând în acela şi timp amabilitate şi prietenie;  

sinceritate – situaţia de evitare a rigidităţii sau a stângăciei, recurgerea şi menţinerea într-o 

situaţie naturală ;  

atitudinea – evitarea mişcărilor bruşte în timpul vorbirii, a poziţiilor încordate sau a unora 

prea relaxate, a modificărilor bruşte de poziţie, a scăpărilor de sub control al vocii;  

contactul vizual – este absolut necesar în timpul dialogului, toţi participanţii la dialog trebuie 

să se poată vedea şi să se privească , contactul direct, vizual, fiind o probă a credibilităţii şi a 

dispoziţiei la dialog;  

înfăţişarea – reflectă modul în care te priveşti pe tine însuţi: ţinuta, vestimentaţia, trebuie să 

fie adecvate la locul şi la felul discuţiei, la statutul social al interlocutorilor;  

postura – poziţia corpului, a mâinilor, a picioarelor, a capului, a spatelui, toate acestea trebuie 

controlate cu abilitate de către vorbitor;  

vocea – urmăriţi dacă sunteţi auziţi şi înţeleşi de cei care vă ascultă , reglaţi-vă volumul vocii 

în funcţie de sală , de distanţa până la interlocutori, faţă de zgomotul de fond;  

viteza de vorbire – trebuie să fie adecvată interlocutorilor şi situaţiei; nici prea mare, pentru a 

indica urgenţa, nici prea înceată, pentru a nu pierde interesul ascultătorilor;  

pauzele de vorbire – sunt recomandate atunci când vorbitorul doreşte să pregătească 

auditoriul pentru o idee important. 

 

Intervenţie 

Cursanţii vor face exerciţii referitor la o intervenţie în cadrul unei discuţii: formularea unui 

subiect potrivit regulilor de conversaţie civilizată, punctele de vedere divergente se 

argumentează cu politeţe, ascultare activă, limbajul trupului, atitudine deschisă faţă de 

interlocutor. 

Comunicarea eficientă şi eficace depinde în mare măsură de felul în care comunicăm, 

adică de stilul comunicării. Potrivit unei celebre formulări „stilul este omul însuşi”, este 
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evident că fiecărui individ îi este caracteristic un anumit mod de exprimare, un anumit stil, 

care poartă pecetea propriei personalităţi, a culturii, a temperamentului şi a mediului social în 

care acesta trăieşte. Stilul nu este o proprietate exclusiv a textelor literare, el este specific 

oricărui act de comunicare. Calităţile generale ale stilului:  

– claritatea  

– corectitudinea  

– proprietatea   

– precizia  

– puritatea  

– concizia  

Comunicarea este importantă în procesul de negociere. În cele ce urmează se prezintă 12 

puncte cheie pentru realizarea unei negocieri în care fiecare dintre participanţii la negociere 

să-şi atingă obiectivele. 

 

Evaluarea intervenţiei 

Cursanţii vor face exerciţii de evaluare a unei intervenţii prin: urmărirea reacţiilor 

participanţilor, notarea răspunsurilor primite, înţelegerea poziţiei audienţei faţă de 

intervenţie. 

Calităţile particulare ale stilului:  

– naturaleţea  

– fineţea  

– armonia   

– demnitate  

O tipologie a stilurilor de comunicare:  

– stilul neutru  

– stilul administrativ  

– stilul familiar   

– stilul solemn managerial 

– stilul beletristic  

– stilul publicistic  

– stilul artistic  

 

1.3. Teme de reflecţie finale 

Forme de comunicare: comunicare orală, scrisă, electronică (e-mail, mesaje etc.) 

– Limbaj adecvat situaţiei: expunerea de motive în limbaj de specialitate; 

– Informaţii analizate şi selectate: se asigură acurateţea şi relevanţa informaţiilor 

transmise; 

– Mijloace de comunicare adecvate situaţiei: comunicarea se face utilizând mijloace 

adecvate diferitelor situaţii; 

– Informaţii transmise cu operativitate: utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale, 

– Forme de comunicare: comunicare orală, scrisă, electronică (e-mail, mesaje etc.), 

– Limbaj adecvat situaţiei: expunerea de motive în limbaj de specialitate; 

– Informaţii analizate şi selectate: se asigură acurateţea şi relevanţa informaţiilor 

transmise. 

– Mijloace de comunicare adecvate situaţiei: comunicarea se face utilizând mijloace 

adecvate diferitelor situaţii; 

– Informaţii transmise cu operativitate: utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale. 

 

Participă la discuţii 

– Subiectul în discuţie: teme familiare, din viaţa cotidiană sau referitoare la operaţiuni de 

lucru 

– Pregătire: citirea convocatorului, a ordinii de zi, a notelor informative 
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– Intervenţie: formularea unui subiect potrivit regulilor de conversaţie civilizată, punctele 

de vedere divergente se argumentează cu politeţe, ascultare activă, limbajul trupului, 

atitudine deschisă faţă de interlocutor 

– Evaluarea intervenţiei: urmărirea reacţiilor participanţilor, notarea răspunsurilor primite, 

înţelegerea poziţiei audienţei faţă de intervenţie 

 

Convorbirea telefonică 

Doi  cursanţi simulează o  convorbire telefonică pentru o rezervare la o pensiune. 

În cadrul rezervării telefonice: 

– trebuie răspuns prompt, prezentând numele pensiunii şi al lucrătorului; 

– se ascultă clientul; 

– se răspunde la întrebările acestuia; 

– se oferă toate informaţiile utile privind amplasarea, căile de acces, tipurile de camere 

disponibile, tarifele practicate, precum şi celelalte facilităţi; 

– se notează datele rezervării: numele clientului, numărul de persoane, perioada sejurului, 

tipul de camere dorit, numărul de telefon al clientului şi, eventual, numărul cărţii de 

credit. 
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Unitatea 2. Munca în echipa multidisciplinară 
 

2.1. Identifică membrii echipei 

Lumea în care trăim impune schimbarea mentalităţilor conform cărora numai individul 

este cel care contează iar interesele predominante sunt cele individuale. În general, când 

vorbim de „grupuri” ne gândim la ceva nu neapărat bun, anume la "bisericuţe", "clici”, 

"găşti".  

Chiar dacă individul este responsabil pentru opţiunile sale, pentru a realiza ceea ce şi-a 

propus, el trebuie să convingă, să participe la grupuri (formale şi informale), să negocieze 

norme, să împărtăşească scopuri, să acţioneze în comun cu alţii. Lumea în care trăim impune 

schimbarea mentalităţilor conform cărora numai individul este cel care contează iar interesele 

predominante sunt cele individuale.  

Toate acestea fac necesară reorientarea activităţilor organizaţionale, spre formarea şi 

dezvoltarea competenţelor de relaţionare la nivel intra- şi inter-grupal şi de lucru în 

echipă.  

Grupul reprezintă o colecţie de persoane care interacţionează, sub conducerea unui 

lider, pentru atingerea unui obiectiv comun şi care împărtăşesc sentimentul unei identităţi 

comune.  

Echipa este un grup formal, construit pentru rezolvarea unor sarcini organizaţionale 

concrete şi care acţionează unitar, sub conducerea unui manager. In literatura managerială, 

termenul de "echipă" este folosit şi cu accepţiunea de grup, formal sau informal, înalt 

coeziv şi extrem de eficient în rezolvarea sarcinilor comune.  

 Principalele caracteristici ale grupului - şi ale echipei, deci - sunt:  

• scopul comun - nu există grup dacă nu există cel puţin un scop comun;  

• mărimea - s-a constatat ca un grup acţionează ca o singură entitate numai dacă are 

mai puţin de 16 (20) membri;  

• structura de statut - poziţia, rangul şi prestigiul fiecărui membru în grup - şi 

structura de rol - modelele de comportament aşteptate de la fiecare membru;  

• conducerea ("leadership") - emergenţa şi activitatea liderului pe baza:  

- competenţei relative la sarcină;  

- calităţilor personale şi puterii reale;  

- autorităţii formale;  

- obiectivelor şi aşteptărilor grupului;  

• coeziunea - abilitatea membrilor de a gândi şi acţiona ca o entitate şi rezistenţa la 

forţele de ruptură;  

• comunicarea - verbală, para-verbală, nonverbală; ascendentă, descendentă, laterală; 

există diferite modele de comunicare în grup ("lanţ", "Y", "cerc", etc.);  

• motivaţia şi interesele personale ale membrilor;  

• normele de grup - modelele de comportament acceptate de către membrii grupului - 

şi nivelul conformării la norme (superficial sau adânc);  

• natura sarcinii şi mediul în care grupul îşi desfăşoară activitatea. 

O caracteristică esenţială a grupului este reprezentată de gradul de similitudine, de 

asemănare între membri. Pentru un manager este important să ştie cum poate constitui 

echipele, având în vedere natura sarcinii de lucru. Din acest punct de vedere, grupurile şi 

echipele pot fi, din punctul de vedere al componenţei lor:  

• omogene, formate din persoane cu pregătire şi experienţă similare; ele se 

caracterizează prin: nivel conflictual redus; satisfacţie mai mare a membrilor; 

calitate mai slabă a deciziilor;  

• eterogene, formate din persoane cu pregătiri şi experienţe diferite; ele se 

caracterizează prin: calitate mai mare a deciziilor; nivel conflictual mai ridicat; 

satisfacţie variabilă a membrilor.  

Limbaj adecvat situaţiei 
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COMUNICAREA este un proces (de regulă) intenţionat de transfer de informaţie şi 

înţelesuri între indivizi, grupuri, niveluri sau subcomponente organizaţionale şi 

organizaţii în întregul lor.  

Componentele de bază ale comunicării pot fi prezentate ca răspunsuri la o serie de întrebări:  

cine ("emiţătorul")? 

ce ("mesajul")? 

cum ("codul" şi "canalul")?  

cui ("receptorul")? 

pentru ce ("efectul")?  

Acesta din urmă, efectul, este esenţial pentru judecarea oricărei comunicări (din punct de 

vedere managerial), existând mai multe trepte de efectivitate:  

receptarea comunicării;  

înţelegerea mesajului;  

acordul referitor la conţinutul comunicării;  

acceptarea intenţiilor emiţătorului;  

schimbarea (în cunoaştere, atitudini, comportament) produsă la receptor.  

Comunicarea în cadrul grupului / echipei nu poate fi abordată şi înţeleasă în afara acestor 

efecte. Ca atare, în tot procesul constituirii şi pe tot timpul „vieţii” unei echipe, trebuie luate 

în considerare aceste aspecte: mesajele trebuie să ajungă la membrii echipei iar mesajul să fie 

accesibil membrilor echipei, trebuie ca, mai ales în construcţia echipelor, să fie avute în 

vedere aspectele care ţin de credibilitatea membrilor şi mai ales a conducătorilor formali şi, 

nu în ultimul rând, trebuie ca echipelor să li se ceară rezultate clare ale activităţii comune.  

Canalele comunicării pot fi:  

• formale, definite prin structura organizaţională şi destinate explicit circulaţiei 

informaţionale necesare realizării sarcinilor specifice şi atingerii scopurilor organizaţionale;  

• informale, necuprinse în structura organizaţională, destinate comunicării între indivizi şi/sau 

grupuri, în interesul sarcinilor de serviciu şi în afara lor.   

 Vă rugăm sa notaţi, pe o foaie de hârtie, trei situaţii de comunicare formală şi trei de 

comunicare informală în care v-aţi aflat de-a lungul vieţii - în special în activitatea 

dumneavoastră profesională. Să vă gândiţi apoi:  

• Cât de eficientă a fost comunicarea în aceste situaţii ?  

• Cum v-aţi simţit în aceste situaţii ?  

 În ceea ce priveşte relaţia dintre emiţător şi receptor, comunicarea poate fi:  

• unidirecţională (cu "sens unic"), atunci când emiţătorul şi receptorul au poziţii fixe;  

• bi/multi-direcţională (cu "dublu/multiplu sens"), atunci când emiţătorul (emiţătorii) şi 

receptorul (receptorii) îşi schimbă, succesiv, rolurile.  

 

Experienţe anterioare 

Se recomandă ca la stabilirea rolurilor într-o echipă să se ţină seama de experienţa anterioară. 

Aceste roluri (şi caracteristicile lor) sunt:  

1. "Executant / Muncitor" – care accepta regulile, convenţiile şi constrângerile organizaţiei 

şi se apucă de lucru, munceşte cu grijă, perseverenţă şi bun simţ, dar doreşte certitudini şi este 

conservator. Mai puţin eficient în conducerea echipei dar poate fi considerat coloana ei 

vertebrala.  

2. "Prezident / Coordonator" – care nu este neapărat conducătorul numit al echipei. Ştie cum 

să utilizeze resursele echipei, echilibrând punctele ei tari şi slabe. Este centrat pe obiective şi 

conduce echipa spre realizarea lor. Manifestă încredere în oameni şi consideră talentele lor 

mai degrabă ca resurse decât ca ameninţări. Are multe calităţi proprii altor roluri. Se poate 

adapta la nevoile grupului manifestând flexibilitate.  

3. "Modelator / Organizator" – cel care conduce "din faţă", manifestându-se în mod evident: 

este dominant, asertiv, extrovertit, plin de energie psihica, impulsiv, nerăbdător, se poate simţi 

adesea frustrat. Preferă să modeleze direct şi personal deciziile şi activităţile echipei. Este gata 

să critice, neplăcându-i, însă, să fie criticat. Este intolerant la lucrurile neclare, ceţoase, vagi. 
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Munceşte cel mai bine în grupuri informale de "egali" şi este mai puţin eficient în echipele 

foarte structurate din punct de vedere formal.  

4. "Săditor / Agent" – care deţine o capacitate puternică de a avansa idei şi strategii noi care 

pot schimba gândirea echipei. Poate oferi, adesea, ieşirea din impasul din gândirea echipei 

dar, în acelaşi timp, poate fi un coleg dificil şi neconfortabil.  

Identificarea obiectivă a membrilor echipei 

Formarea şi dezvoltarea grupului / echipei au fost intens studiate, fiind identificate mai multe 

etape de evoluţie (conform B. Tuckman, C. Handy şi alţii). De obicei, formarea grupului este 

asistată de un facilitator care încearcă dezvoltarea competenţelor legate de sarcină şi a celor 

interpersonale. Aceste etape sunt:  

• Formarea ("forming") - stabilirea sarcinilor, a regulilor şi a metodelor de bază, obţinerea 

informaţiei şi a resurselor, emergenţa liderului şi construirea încrederii în acesta. Membrii 

echipei în formare sunt politicoşi dar neîncrezători, retraşi. Competenţele legate de sarcină 

trebuie dezvoltate cu precădere.  

• Conflictul ("storming") - dezvoltarea unor conflicte inter-personale şi rezistenţa, în plan 

emoţional, a membrilor grupului faţă de sarcină. Unii membri încearcă să-şi impună influenţa 

şi controlul, conflictul este dominant dar progresul în realizarea sarcinii este nesemnificativ. 

Facilitatorul trebuie să fie atent atât la dezvoltarea competenţelor legate de sarcină cât şi a 

celor interpersonale.  

• Normarea ("norming") - aplanarea conflictelor, cooperare şi dezvoltarea unui nou cadru 

normativ privind modalităţile de lucru şi de decizie. Oamenii încep să se înţeleagă şi să se 

sprijine reciproc. Ideile celorlalţi nu mai sunt puse la îndoială. Facilitatorul trebuie să se 

concentreze pe dezvoltarea competenţelor interpersonale ale membrilor.  

• Performarea ("performing") - grupul devine performant prin găsirea şi implementarea 

unor soluţii optime, obţinute pe baza unor strategii clare şi, totodată, flexibile. Rolurile în grup 

au fost împărţite, iar fiecare membru al echipei este preocupat atât de sarcină cât şi de ceea ce 

simt ceilalţi. In aceasta fază, nu mai este necesară prezenţa facilitatorului.  

Având în vedere necesitatea performanţei echipei, pentru organizaţie, în ultimii ani la aceste 

patru etape s-a mai adăugat şi a 5-a – care se referă, în mod explicit, la desfiinţarea echipelor 

după un anumit timp.  

Mijloace de comunicare adecvate situaţiei 

Pentru ca o echipă să lucreze eficient împreună – cu accentul pe împreună – este nevoie de 

comunicare. Când spunem comunicare nu ne referim la zecile, chiar sutele de mailuri pe care 

membri unei echipe le schimbă zilnic între ei! Ne referim la disponibilitatea de a asculta pe 

cineva şi de a fi ascultat! In termeni de resurse umane, comunicarea reală, competitivă şi 

eficientă dintre membri unei echipe se numeşte Active Listening. Ce presupune Active 

Listening? Să asculţi şi să oferi răspunsuri adaptate întrebărilor puse! 

O echipă se remarcă prin abilitatea fiecărui membru de a îşi asuma sarcinile, de a îşi duce la 

îndeplinire responsabilităţile, de a îşi recunoaşte vina şi de a îşi asuma meritele! O echipă 

devine competitivă când membri nu se ceartă, ci discută firesc şi profesional, când nici-unul 

dintre membri nu caută recunoaştere personală, ci lucrează pentru succesul proiectului şi al 

echipei. 

2.2. Stabileşte obiectivele 

Stabilirea obiectivelor.  

 In primul rând, nu-ti poţi stabili aceste obiective doar pe baza propriei ambiţii, fără a 

ţine cont şi de constrângerile afacerii pe care o conduci. Daca ţinteşti o creştere procentuală de 

două cifre a veniturilor, cum vei asigura fondurile necesare? Ce se va întâmpla cu nivelul 

datoriilor sau al lichidităţii? Şi, mai mult, echipa ta este formată din oameni capabili, cu 

abilitaţi pentru a reuşi acest lucru?  

 Este mai greu decât crezi!  In esenţă, obiectivele reprezintă destinaţia spre care se 

îndreaptă, în acest moment, organizaţia pe care o conduci. Cuplate cu stimulente şi 

recompense, aşa cum se întâmplă de obicei, şi condimentate cu discuţii aprinse sau chiar 
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intimidări, obiectivele au un efect foarte puternic asupra comportamentului şi acţiunilor 

persoanelor din organizaţie.  

De obicei, stabilirea celor mai potrivite obiective din punctul de vedere al magnitudinii şi al 

orizontului de timp se face după judecăţi şi studii amănunţite. În fapt, aceasta este o formă 

diferită de know-how, şi totuşi multi lideri consideră ca stabilirea ţintelor nu reprezintă o 

formă raţională de organizare. Este o mare greşeala, şi des întâlnită de altfel, să iei obiectivele 

stabilite anul anterior şi să le analizezi pentru a sublinia o îmbunătăţire marginală. Dacă îţi 

stabileşti obiectivele privind înapoi, sunt mari şanse să pierzi o serie de oportunităţi care să 

ducă la o creştere mulţumitoare a organizaţiei pe care o conduci.  

 

Identificarea metodelor de lucru utilizate. 

   Obiectivele ar trebui sa sublinieze oportunităţile lumii exterioare, corelate însa cu 

posibilităţile reale ale companiei.  

 Câteva repere care trebuie luate în considerare în stabilirea ţintelor se prezintă în cele 

ce urmează:  

o gândeşte asupra CUM sa faci 

Afirmaţia “Ne-am propus creşterea afacerilor” nu este suficientă, în timp ce “Vom 

creşte mai repede decât competitorii noştri”, este deja mai bine, dar încă vag. Este nevoie de 

lucruri mai concrete: “Vom creşte în următorii cinci ani de două ori mai repede decât PIB-ul. 

O treime din aceasta creştere va fi alimentă de lansarea de noi produse, rezultatul unei măriri 

procentuale cu 25% a investiţiilor în cercetare şi dezvoltare.” Stabileşte-ţi obiectivele într-un 

mod foarte clar, dar totodată înţelege cum vor fi realizate. Mai precis, încearcă să afli care ar 

putea fi efectele acestora şi implicaţiile asupra propriului business.  

o implică-i şi pe ceilalţi.  

Trebuie oferită angajaţilor implicaţi în realizarea obiectivelor şansa de a îşi expune 

punctul de vedere în legătura cu target-urile stabilite. Veţi şti astfel că nu aţi omis nimic 

important şi vă puteţi da seama de cât de realistice sunt obiectivele. Unii refuză să îşi exprime 

opiniile pentru că nu vor să fie traşi la răspundere, iar alţii deoarece sunt convinşi că atingerea 

obiectivelor în cauză va dăuna afacerii. Totuşi, angajaţii vor fi mult mai implicaţi în ceea ce 

priveşte rezultatele companiei dacă au contribuit cu ceva la stabilirea target-urilor.  

o ia în considerare interacţiunea dintre obiective  

Urmărirea unui singur tel – indiferent care ar fi acesta: creşterea profitului, a 

veniturilor, a cotei de piaţă sau a valorii acţiunilor – va duce, în mod cert, la distorsionarea 

afacerii, pentru că va canaliza toate eforturile. Soluţia o reprezintă stabilirea unui complex de 

obiective, a căror interacţiune va trebui însă bine analizată. Nu există nici-o companie care să 

maximizeze totul dintr-o dată. Asiguraţi-vă înainte de stabilirea setului de obiective că acestea 

pot fi îndeplinite simultan, că se completează reciproc.  

o ţine cont de context  

Obiectivele trebuie stabilite în corelaţie cu oportunităţile existente în interiorul sau în 

afara organizaţiei sau departamentului, fie că e vorba de apariţia unui nou segment de 

consumatori sau de posibilitatea retehnologizării lanţului de aprovizionare. Trebuie să gândiţi 

la nivel global, să priviţi mereu înainte, niciodată înapoi şi să fiţi întotdeauna gata să 

reacţionaţi la schimbările mediului de afaceri, şi mai ales la strategiile concurenţei.  

2.3. Facilitează schimburile de informaţii  

 

 Menţinerea unei legături permanente între membrii echipei 

Construcţia echipelor este un proces îndelungat, laborios şi, adesea, dificil. Nu este 

suficient să punem câţiva oameni laolaltă pentru a rezolva o problemă, chiar dacă am făcut o 

alegere optimă privind distribuţia rolurilor. Nu putem cere echipei, de la început, performanţe 

deosebite, acestea apărând după un timp (care poate fi mai lung sau mai scurt).  

Echipele încep să funcţioneze eficient numai după ce au lucrat împreună cel puţin o 

săptămână (având o distribuţie optimă a rolurilor). Când se ajunge în faza de "performare", 

rezultatele pot fi spectaculoase. O altă condiţie pentru ca o echipă să funcţioneze este 
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întrunirea ei regulată: dacă trece prea mult timp între activităţi, echipa poate regresa în faze 

anterioare de dezvoltare - sunt re-create norme şi chiar sunt actualizate conflicte. De aceea, 

primul lucru de care un director trebuie să fie conştient îl reprezintă caracteristicile unei 

echipe de înaltă performanţă - pentru a o putea recunoaşte, atunci când există. Acestea sunt:  

✓ scop comun, strategii clare şi roluri bine stabilite, care să ducă la rezultatele aşteptate 

în intervalul de timp determinat;  

✓ resurse specifice - umane, materiale, de informaţie, de timp, de autoritate şi putere;  

✓ metodologie structurată de identificare şi rezolvare a problemelor, de luare a deciziilor 

şi de îmbunătăţire a propriei activităţi;  

✓ sentimentul forţei, încredere în propriile capacităţi;  

✓ relaţii deschise, ascultare activă, empatie, comunicare multilaterală, înţelegere 

reciprocă şi rezolvarea rapidă a conflictelor;  

In legătura cu lucrul în echipa s-au scris o mulţime de cărţi. Dar mai putem învăţa despre 

munca în grup şi despre modul în care se construieşte şi funcţionează o echipă de la ...gâştele 

sălbatice ! Iată cum zboară ele în şi dinspre "ţările calde":  

Analizaţi modul în care se comportă gâştele sălbatice.  

• Fiecare gâsca, atunci când zboară, formează un curent de aer care ridică pasărea din urma ei. 

De aceea, gâştele zboară într-o formaţie în formă de "V". Formaţia respectivă creează 71% 

mai multă portanţă decât dacă păsările ar fi zburat singure.  

• Când una dintre gâşte părăseşte formaţia, simte, singură fiind, o rezistenţă mai mare a 

aerului care o determina să revină în formaţie pentru a beneficia de portanţa suplimentară 

oferită de pasărea din capul formaţiei.  

• Când gâsca din fruntea formaţiei oboseşte, trece în formaţie, altă gâscă preluând conducerea.  

• Gâştele din formaţie o susţin pe cea din frunte prin "ga-ga"-uri frenetice.  

• Când una dintre gâşte se îmbolnăveşte sau este împuşcată, alte două păsări părăsesc formaţia 

pentru a o ajuta pe cea rănită să-şi găsească un loc sigur jos, pe pământ, după care rămân cu 

aceasta până moare sau este, din nou, capabilă să zboare.  

Ce putem învăţa de la gâşte privind activitatea în echipă ?  

Comportamentele descrise (sprijinul reciproc şi celebrarea succesului, sentimentul 

apartenenţei şi dorinţa de a reveni în echipă, flexibilitatea în îndeplinirea rolurilor, etc.) pot fi 

identificate, mutatis mutandis (schimbând ce este de schimbat), şi în activitatea echipelor 

performante.  

 

Transmiterea datelor într-un timp optim 

 Definirea sistemului informaţional. Sistemul, în general, se defineşte ca un ansamblu 

coerent si structurat de elemente între care există  interacţiuni (conforme unor legi, 

restricţii şi proceduri) care îi asigură funcţionalitatea într-un domeniu şi context bine 

definite.Calităţile minimale ale oricărui sistem sunt acelea că trebuie să fie coerent si 

structurat. Sistemul informaţional se defineşte ca ansamblul datelor, informaţiilor, 

fluxurilor şi circuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a 

informaţiilor menite să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor organizaţiei. 

Sistemul informaţional are un caracter cuprinzător, el include şi sistemul informatic al 

firmei. 

 

 Sistemul informaţional are două componente principale, şi anume: datele şi 

informaţiile. 

 Datele reprezintă descrierea cifrică sau letrică a unor acţiuni, procese, fapte sau 

fenomene referitoare la firmă sau cu privire la acelea care se produc în afara firmei, dar care 

interesează managementul acesteia. 

 Informaţiile din punctul de vedere al managementului constituie acele date care aduc 

adresantului un spor de cunoaştere privind direct sau indirect întreprinderea respectivă. 

Informaţiile furnizează elemente noi utilizabile de către manageri în realizarea sarcinilor ce le 

revin în cadrul firmei.  Unele date pot avea caracter de informaţii. 

Circuite şi fluxuri informaţionale. 
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 Utilizarea informaţiei de către manageri şi executanţi, în procesul decizional sau de 

execuţie, implică transmiterea acesteia de la adresant (denumit şi emiţător) la beneficiar 

(denumit şi destinatar). Transmiterea informaţiilor se face prin circuite informaţionale. Pe 

circuitele informaţionale pe care şi le creează fiecare firmă, indiferent de dimensiunea 

acesteia, circulă un număr foarte mare de informaţii, care constituie aşa numitele fluxuri 

informaţionale. 

  Circuitul informaţional se defineşte ca traiectul parcurs de o informaţie sau o 

categorie de informaţii între emiţător şi destinatar. În cadrul unui circuit informaţional, de 

regulă există mai mulţi emiţători şi mai mulţi destinatari. 

 Fluxul informaţional reprezintă cantitatea de informaţii care este vehiculată între 

emiţător şi destinatar pe circuitul informaţional caracterizat prin anumite caracteristici, cum 

sunt: lungimea, viteza de deplasare, fiabilitatea, costul, etc. 

Comunicare accesibilă  

Atunci când administratorul îşi cunoaşte bine echipa cu care lucrează se poate realiza o 

comunicare eficientă. Membrii echipei sunt identificaţi în funcţie de particularităţile activităţii 

pe care urmează să o desfăşoare şi de experienţele lor în activităţile similare. În cadrul echipei 

sunt facilitate schimburile de informaţii şi menţinerea unei legături permanente între membrii 

echipei. În cadrul echipei sunt transmise informaţii şi date într-un timp optim şi într-o formă 

clară şi accesibilă. 

 

ZECE REGULI DE AUR ALE ARGUMENTAŢIEI ŞI PERSUASIUNII 

 

Regula 1: CMBAN (Cea Mai Bună Alternativă la Negociere) 

Stabileşte CMBAN înainte de începutul negocierilor. 

identifică cea mai bună alternativă în cazul în care eşuează negocierile  

Ce fac dacă nu ajung la un acord cu clientul ? 

Cât de mult pot câştiga sau pierde în această negociere ? 

CMBAN rămâne cel mai bun lucru de făcut dacă partenerul nu-i dispus să ajungă la un acord. 

Cu cât este mai bun CMBAN-ul tău: 

cu atât creşte puterea de negociere 

poţi forţa, poţi pune condiţii 

riscul pe care ţi-l asumi creşte 

Când CMBAN-ul este slab: 

nu ai mult de pierdut 

riscul pe care ţi-l asumi este minor 

îţi poţi permite să fii generos 

un CMBAN bun te obligă să negociezi bine sau deloc. 

Regula 2: Nevoia partenerului 

Argumentaţia începe cu nevoia cea mai importantă a partenerului. Se focalizează pe ea. 

descoperirea nevoilor şi problemelor partenerului este cea mai serioasă sarcină a 

negociatorului 

demersul este delicat, este nevoie de personalizarea relaţiei cu partenerul o tehnică utilă este: 

Întreabă! Laudă şi asigură! Roagă! 

 

EXEMPLU: 

Întrebare Răspuns probabil 

Mi-am dat seama că sunteţi un om sincer şi constructiv. 

Răspunsurile sunt opţionale, dar precizia lor ne ajută să găsim soluţii 

bune intereselor dvs. În ce vă priveşte, chestionarul nu atrage nici-o 

obligaţie. 

Da, hai s-o facem şi pe 

asta 

 

Regula 3: Avantajele partenerului 

Fii ferm convins că clientul are de câştigat din afacerea cu tine! Identifică şi prezintă-i 

avantajele! 
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în lipsa acestei convingeri personale şi profesionale, capacitatea de argumentare şi convingere 

rămâne derizorie 

dacă pleci cu ideea că-l vei păcăli pe partener, luând ceva de la el fără să dai altceva în 

schimb, argumentele autentice şi credibile vor lipsi (îşi va da seama de asta repede, devine 

suspicios, va refuza să negocieze) 

nu poţi negocia convingător cu partenerii care nu obţin ceva de la tine (vei obţine ceea ce vrei 

de la ei, dacă vor obţine ceea ce vor de la tine) 

înainte de a construi argumentaţia, este obligatoriu să găseşti răspunsuri credibile la întrebări 

de genul: 

ce are partenerul de câştigat de la tine? 

ce avantaje obţine din negociere? 

ce pot să ofer din ceea ce are nevoie? 

cum îi pot creşte câştigurile? 

cum îi pot diminua pierderile? 

aptitudinile de negociator persuasiv şi manipulativ sunt importante, dar nu pot ţine locul unor 

avantaje reale pentru partener  

negociatorii de elită gândesc, vorbesc şi scriu în termeni de avantaje 

Regula 4: Persuasiunea prin repetiţie 

(Persuasiune = darul de a convinge şi arta de a argumenta) 

Fii convins că partenerul nu ştie niciodată toate avantajele pe care le obţine! Repetă-le în 

special pe cele mari! 

această convingere te face persuasiv, te stimulează să aminteşti şi reaminteşti cel unele, dacă 

nu toate avantajele pe care le poate obţine partenerul 

efectul este similar cu cel al unor panouri publicitare care se repetă 

 

Regula 5: Personalizarea comunicării 

Negociatorul bun se adaptează personalităţii partenerului şi nu invers 

argumentele adaptate clientului, care ţin seama de stilul şi sensibilităţile proprii acestuia sunt 

cele mai convingătoare 

a evalua corect personalitatea partenerului este o cale spre a-i prevedea comportamentul şi a-l 

influenţa în direcţia dorită. Imaginea de sine poate fi evaluată după: 

stilul de viaţă 

anturajul său 

pasiuni 

grupul de referinţă 

clasa socială 

breasla profesională 

Partenerul concret este o persoană cu un temperament şi caracter aparte: 

orgoliosul tinde să se afirme 

arogantul  este obraznic 

şmecherul are competenţe reduse şi confundă afacerea cu păcăleala 

timidul se teme de conflicte, ezită, evită să ia decizii 

agresivul este preocupat doar de propriile nevoi şi interese 

neglijentul este neîngrijit şi distrat 

snobul este bun teoretician, abstract, nerealist, visează doar afaceri mari 

plictisitul este mereu obosit, scârbit şi pasiv 

 

Regula 6: Comportamente pozitive 

Majoritatea deciziilor partenerului sunt dominate de emoţii şi sentimente  

logica are o pondere mai redusă în luarea deciziilor 

influenţarea deciziei partenerului este posibilă prin atitudini şi comportamente pozitive 

atitudinea negociatorului influenţează credibilitatea argumentelor, la nivel emoţional 

 

EXEMPLE: comportamente şi forme de manifestare 
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COMPORTAMENTE FORMA DE MANIFESTARE 

comportamente 

pozitive 

-optimism, sinceritate, răbdare, echilibru, vorbire clară şi hotărâtă, 

entuziasm ponderat de realism, promisiuni care pot fi duse la 

îndeplinire,   

-atenţie acordată intereselor partenerului, explicarea amabilă a 

detaliilor (până sunt înţelese de interlocutor), dorinţa de a face 

plăcere partenerului, modestia în etalarea unor cunoştinţe vaste, etc. 

cuvinte pozitive 

(magice) 

-viaţă, frumuseţe, valoare, calitate, siguranţă, confort, gratuitate, 

câştig, profit, plăcere, avantaj, cadou, sănătate, garanţie, primul, etc. 

comportamente 

negative 

-pesimism, văicăreală, cinism, aroganţă, vulgaritate, irascibilitate, 

patetism, agitaţie, entuziasm gratuit, explicaţii 

superficiale/defectuoase, nerăbdarea de a încheia contractul, 

promisiuni extravagante, pretenţii exagerate, bârfirea concurenţilor, 

lipsa de înţelegere pentru interesele partenerului, vorbire ezitantă, 

oboseală, plictis, etc. 

cuvinte tragice -eşec, cost, preţ, moarte, boală, datorie, suspiciune, accident, 

obligaţie, plată, greşit, părere de rău, pierdere, dificil, contract, rău, 

durere, etc. 

 

Regula 7: Soluţii multiple, alegere limitată 

Între prea puţine şi prea multe opţiuni, există întotdeauna un optim care favorizează 

rapiditatea deciziei 

negociatorul pregăteşte din timp şi prezintă partenerului mai multe soluţii de rezolvare a 

problemelor sale şi mai multe variante de argumentare a unei soluţii 

după epuizarea unei soluţii sau argumentaţii se propune alta şi alta. Până unde?  

negocierea este dificilă când se oferă clientului prea puţine opţiuni (cumpăraţi sau nu? semnaţi 

sau nu?) 

în vânzări există o „regulă a limitării posibilităţilor de alegere” (trei variante simultan, dacă 

se aduce în discuţie a patra se retrage una din primele trei) 

Regula 8: Falsa alternativă 

Atunci când nu există o alternativă reală se propune o falsă alternativă 

această regulă derivă din cea precedentă şi favorizează evitarea refuzurilor premature 

 

EXEMPLU – negocierea prin telefon a unei întâlniri (ai convins deja secretara unui 

potenţial client să facă legătura) 

mesaj răspuns 

posibil 

comentariu 

Propun o întâlnire de afaceri de 20 minute. 

Avantaje pentru amândoi! Când vă cade 

mai bine? Luni după-amiaza la 15:30 sau 

marţi dimineaţa la 11:00 ? 

 Se oferă două variante, dar oricare 

din ele este o falsă alternativă la 

aceea de a refuza întâlnirea 

Falsa problemă este CÂND? şi nu 

DACĂ? 

Regula 9: Demontarea obiecţiilor 

A demonta obiecţiile înseamnă a le transforma în avantaj 

obiecţia este un semn că negocierea se află pe direcţia bună 

obiecţia reprezintă o parte firească a procesului de negociere 

sunt utile răbdarea şi spontaneitatea negociatorului (nu este nimic mai spontan decât un 

comportament îndelung exersat): 

unde-i problema? 

îmi daţi voie să reiau (să reformulez) ideea? 

mă urmăriţi? 

pot să continui? 

există un răspuns care v-ar putea mulţumi? 

de fapt ce urmăriţi? 
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Regula 10: Implicare senzorială 

O singură probă materială este mai eficientă decât un discurs de două ceasuri 

regula se află la graniţa dinte argumentaţie ţi demonstraţie 

se bazează pe faptul că oamenii reţin: 

15% din ceea ce aud 

50% din ceea ce văd 

80% din ceea ce aud, văd şi ating 

implicare senzorială înseamnă: 

exemple concrete 

eşantioane, mostre, probe  

mărturii, extrase din presă, scrisori de la clienţi, înregistrări audio-video 

scheme, grafice, fotografii, desene 

demonstraţii practice perceptibile prin: gust, auz, văz, pipăit, miros 

 

Cele 10 sfaturi pentru o ascultare eficientă:  

Încetează să vorbeşti - nu poţi asculta în timp ce vorbeşti.  

Uşurează situaţia vorbitorului - ajută-l să se simtă liber să vorbească.  

Arată vorbitorului că vrei să-l asculţi - nu citi notiţele, corespondenţa sau ziarul în timp ce 

vorbeşte cineva; ascultă pentru a înţelege, nu pentru a te opune.  

Renunţă la gesturi care distrag atenţia - nu mâzgăli, nu bate "darabana" cu degetele, nu 

umbla cu hârtii.  

Pune-te în pielea vorbitorului - încearcă să vezi din punctul lui de vedere.  

Fii răbdător - acordă destul timp, încearcă să nu întrerupi, evită să pleci în timp ce altul 

vorbeşte.  

Nu te înfuria - furia poate duce la interpretări greşite.  

Nu fi dur în dispute şi critici şi nu te impune ca atotcunoscător - această poziţie îi face pe 

oamenii mai defensivi, tăcuţi sau furioşi.  

Pune întrebări - îl încurajează pe vorbitor, îi demonstrează că îl asculţi, că poţi şi vrei să-l 

ajuţi să-şi dezvolte şi să-şi încheie demonstraţia.  

Încetează să vorbeşti - primul şi ultimul sfat deoarece celelalte depind de acesta.  
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Unitatea 3. Gestionarea informaţiilor cu ajutorul calculatorului 
 

 

 

Data și informația 

 

Calculatorul primește de la utilizator informații și furnizează date. 

• Informația este un mesaj cu caracter de noutate. 

• Data este  reprezentarea informației în interiorul calculatorului. În urma prelucrărilor 

datelor, calculatorul poate furniza omului informații. 

Informația poate fi formată din texte, numere, imagini sau sunete. 

Datele sunt codificări binare ale informației, deoarece calculatorul nu știe să prelucreze decât 

șiruri binare, care pot fi modelate fizic prin impulsuri de curent, cu două niveluri de tensiune, 

ce corespund celor două cifre binare:0 și 1. 

 

Procesul informațional este format din: 

1. Culegerea de informații 

2. Clasificarea informațiilor 

3. Păstrarea informațiilor 

4. Actualizarea informațiilor 

 

3.1. Culege informaţiile 

 

Culegerea informațiilor presupune localizarea acestora în sursa de informație cu scopul de a o 

prelucra sau de a o prezenta. 

Tehnicile de căutare în sursele de informații reprezintă ansamblul de metode și instrumente 

puse la dispoziție de componenta software cu ajutorul cărora se localizează informația în sursa 

de date. 

Tehnicile de căutare a informației depind de sursa date. Sursele de date pot fi: 

- Fișiere 

- Baze de date 

- Bănci de date 

 

Informațiile pot fi căutate în: 

 Foi de calcul create cu aplicația Excel.  Localizarea informației se poate face 

construind un filtru 

 În documentele create cu aplicația Word  localizarea diferitelor tipuri de entități din 

text se face prin intermediul controalelor din caseta de dialog Find and Replac ecare 

se deschide cu opțiunea  de meniu Find/Edit 

 S.G.B.D. furnizează 2 mecanisme pentru localizarea informațiilor: Interogarea și  

Filtrul 

 Internet.  

Tehnicile de căutare a informațiilor pe internet pot funcționa căutând: 

- Adresa paginii sau a site-ului care conține informația folosind serviciul de navigare 

- În conținutul documentelor – folosind cuvinte cheie care definesc subiectul căutat, 

apelând la serviciul de căutare automată. 

Serviciul de navigare lucrează cu un browser. Browserul este   programul client al 

serviciului de navigare ce  permite găsirea informației prin două metode: 

•  după adresa URL a paginii Web 

• prin urmărirea hiperlegăturilor din documente către alte documente 

Astfel, utilizatorul poate folosi următoarele mecanisme: 

- mecanismul ”semnelor de carte” sau al ”favoritelor” 

- mecanismul ”istoricului”  
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Browserul Google Chrome  pune la dispoziție o modalitate simplă de marcare a 

paginilor favorite prin apăsarea steluței ce apare în partea dreaptă a bării de navigare. În felul 

acesta paginile favorite sunt postate sub bara de navigare. Odată creat un cont Google, 

utilizatorul are acces la aceste pagini de oriunde, singura condiție fiind sa se autentifice pe 

browser cu user-ul și parola proprii. În felul acesta nu trebuie să mai ținem minte paginile ce 

ne interesează deoarece Chrome le ține minte pentru noi. 

Serviciul de căutare automată. Programul care permite contactarea automată a altui 

calculator de pe Internet, în vederea căutării unei informații specificate se numește motor de 

căutare, iar serviciul care furnizează astfel de programe se numește serviciu de căutare 

automată. 

Când utilizatorul scrie cuvântul care descrie subiectul ce îl interesează (cheia de 

căutare), motorul de căutare folosește mecanismul de indexare, găsește în baza de date lista cu 

legături către documentele Web care conțin cuvântul căutat și o oferă utilizatorului. 

Google Chrome, motorul de căutare de la Google are o casetă multifuncțională ce 

permite, în momentul introducerii unui cuvânt, afișarea ultimelor pagini sugestive legate de 

cuvântul dorit.  

Căutarea subiectului se poate face folosind: 

O cheie de căutare: 

- Nu sunt căutate sinonimele cuvântului 

- Este furnizată orice pagină care conține cuvântul (poate să nu aibă relevanță pentru 

subiectul căutat) 

Mai multe chei de căutare 

- Se pot căuta sinonimele cuvântului 

- Cheile nu sunt tratate ca o expresie, ci ca termeni independenți 

Căutarea avansată ce presupune că: 

✓ aceste chei reprezintă expresii  

✓ avem de-a face cu chei obligatorii, chei opționale, chei excluse 

✓ paginile pot fi  scrise într-o anumită limbă 

✓ se poate vedea  data ultimei actualizări a informațiilor din pagină 

✓ putem stabili domeniul și situl în care se caută cheia 

✓ putem afla locația din pagină unde se caută cheia 

Se pot folosi mai multe cuvinte legate prin operatorii logici OR;NOT;AND sau cu 

operatorii + (include cuvântul precedat de  operator) și – (exclude cuvântul precedat de  

operator). 

Delimitarea unei expresii se face ghilimele „       

Odată culese, informațiile se pot stoca pe diverse medii de stocare sau se pot stoca pe 

drive-ul (discul) pus la dispoziție de Google sau pe un Cloud. 

Aplicațiile Google permit efectuarea tutror operațiilor executate de obicei folosind 

pachetul Microsoft Office, diferența importantă constând în faptul că Google Docs pune la 

dispoziție, împreună cu Gmail, 30 Giga spațiu de stocare. Acest spațiu este mai mult decât 

suficient atunci când vorbim strict de documente de birotică. 

Google docs pune la dispoziție următoarele instrumente: 

- google documente, utilizat pentru editarea documentelor în format text 

- google prezentări, utilizat pentru realizarea prezentărilor 

- google foi de calcul, echivalentul cunoscutului Excel 

- google forms, utilizat pentru realizarea chestionarelor. Un avantaj al utilizării acestor 

chestionare este că fecărui chestionar i se poate atașa  o foaie de calcul ce înregistrează 

automat răspunsurile, fără a mai fi nevoiți să le citim și să le ținem evidența. 

- Google desene, permite realizarea de scheme și desene ce apoi pot fi introduse in 

documente sau foi de calcul 

Toate aceste accesorii se salvează automat pe drive, fără a fi nevoit să ții minte să salvezi și 

neexistând posibilitatea pierderii informațiilor în cazul întreruperii curentului. 
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Aplicaţie 

Utilizând Google aplicații sau pachetul Microsoft Office și folosindu-vă de Internet ca 

sursă de informare: 

1. Să se realizeze o prezentare a unei pensiuni (documentul să conţină siglă, antet, 

subsol) 

2. Să se realizeze oferta de preţ a pensiunii, sub formă de tabel 

3. Să se realizeze o bază de date cu informaţiile clienţilor (nume, telefon, adresa, e-mail, 

etc.) 

4. Să se realizeze un tabel cu evidenţa partenerilor. 

 

3.2. Clasifică informaţiile 

 

După ce au fost culese, informațiile trebuie clasificate. Pentru a putea fi clasificate, 

utilizatorul trebuie să urmeze anumiți pași: 

1. introducerea datelor. După ce au fost culese, informațiile trebuiesc introduse în calculator 

pentru a fi centralizate 

2. prelucrarea datelor. După introducere, datele trebuie prelucrate pentru a fi mai apoi 

clasificate 

3. extragerea datelor ce ne interesează 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
În funcție de conținut și de țintă, există mai multe tipuri de documente: 

• Raportul – comunicare făcută de o persoană către o autoritate, prin care informează 

despre activitatea sa sau a unei colectivități 

Documente 

Înseamnă identificarea surselor care furnizează informația, căutarea 

informației în sursă și clasificarea informației. 

Se face într-o formă adecvată tipului de informație și în funcție de ținta 

prezentări informației 

Prezentări 

Clasificarea informației 

Tabele  Grafice  Documente 
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• Studiul – lucrare de specialitate, operă științifică 

• Scrisoarea – document transmis unei persoane sau unei autorități 

• Adresa – comunicare oficială făcută de o organizație 

• Cererea – solicitare adresată unei autorități pentru valorificarea, recunoașterea sau 

apărarea unui drept sau pentru oținerea unor informații 

• Oferta – exprimare a dorințelor și posibilităților de vânzare din partea producătorilor și 

a comercianților 

Corespondența comercială are următoarele caracteristici: 

- Antetul. Se scrie în partea de sus a documentului și cuprinde; numele și adresa firmei, 

forma juridică de organizare și capitalul social, codul unic de înregistrare, numărul de 

ordine în registrul comerțului, contul în bancă, numerele de telefon. 

- Localitatea expeditorului și data. Se scrie în partea din dreapta sus a scrisorii. Data 

este formată din ziua, luna și cele 4 cifre ale anului 

- Numele și adresa destinatarului. Se scrie mai jos decât data și aliniată cu ea. Codul 

poștal se scrie după numele localității. 

- Referințe. Este numărul de înregistrare dat scrisorii la care se răspunde, sau un număr 

de îndosariere. 

- Obiectul scrisorii. Se scrie ca prim alineat al scrisorii și este precedat de cuvintele 

”Referitor” sau ”Ref”. Este un rezumat în câteva cuvinte al scrisorii. 

- Corpul scrisorii 

- Semnătura. Trebuie să i se rezerve un spațiu mare. 

- Anexe. Au ca scop să semnaleze persoanei care citește scrisoarea documentele care 

însoțesc scrisoarea. Sunt menționate întotdeauna în partea de jos a primei pagini. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul se folosește pentru a prezenta informația numerică organizată pe rânduri și coloane 

 
 

Penrtu crearea unui tabel trebuie definite 2 elemente: 

- Structura tabelului (dimensiunea tabelului dată de numărul de linii și de coloane) 

Clasificarea informațiilor numerice 

 

Tabele 

 

Diagrame 
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- Conținutul celulelor tabelului 

 

Graficele se folosesc pentru  prezentarea, într-un document, a informațiilor numerice dintr-un 

tabel.  

 

 
 

 

 

Prezentări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolul unei prezentări este de a înlocui un discurs, care conține numai enunțuri verbale, 

cu o comunicare care conține imagini sugestive, cu informații prezentate sub formă de tabele, 

diagrame și organigrame, sau organizate în liste și coloane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaţii 

 Utilizând programul Microsoft Excel sau Google foi de calcul, să se realizeze un fişier 

EVIDENŢĂ PENSIUNE, cu patru foi de calcul: 

1. OFERTA - tabel cu oferta de preţuri a pensiunii 

2. CHELTUIELI - tabel cu evidenţa cheltuielilor pentru o pensiune 

3. INCASARI - tabel cu evidenţa încasărilor 

4. CLIENTI - tabel cu evidenţa clienţilor 

5. TUR-OPERATORI – tabel cu evidenţa datelor colaboratoriilor. 

Utilizând Microsoft Power Point sau Google presentations să se realizeze o prezentare a unei 

pensiuni vizitate sau a unei pensiuni interesante găsite cu ajutorul Internetului. 

 

Prezentarea este o colecție de segmente de informație reprezentate prin dipozitive. 

Componentele prezentării: 

Structura: 

- Segmentele de informație 

- Ordinea în care se parcurg 

 

Conținutul: 

- Informația propriu-zisă 

reprezentată prin 

diapozitive 

Suporturi folosite pentru prezentare 

Diapozitivul 

de 35 mm 

pentru 

epidiascop 

Folii 

transparente 

pentru 

retroproiector 

Hârtie Ecranul 

de 

proiecție 

Monitorul 

calultorului 
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3.3.Păstrează informaţiile 

 

Stocarea datelor şi informaţiilor dintr-un sistem informatic este una din problemele 

fundamentale ale informaticii, şi în ceea ce priveşte păstrarea informaţiei pe termen lung, este 

şi obiectul de interes al arhivisticii. 

Conform www.wikipedia.com, la nivel digital,există 3 tipuri principale de stocare: 

primară, secundară și terțială. 

Stocarea primară se referă la „depozitarea” informaţiei pentru utilizarea ei de către unitatea 

de procesare a computerului 

Stocarea secundară vizează păstrarea pe un termen lung a informaţiei. Stocarea secundară are 

în general o capacitate mai mare decât stocarea primară, dar este de asemenea şi mai înceată 

la scriere/citire decât aceasta. Principalul suport pentru stocarea secundară este hard-disk-ul. 

Stocarea terţiară presupune un sistem care conectează/ deconectează automat suporturi de 

stocare media offline, în funcţie de cerinţele sistemului de operare. Este folosită în domeniul 

stocării industriale de date şi pe mari sisteme de calcul ştiinţifice şi pe reţele de computere de 

afaceri.  

Suporturi de informaţie offline  

Banda de hârtie şi cartele perforate au fost folosite pentru scopuri de automatizare curs încă 

de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Informaţia era înregistrată pentru marcarea de perforaţii în 

banda sau cartela de hârtie, şi era citită electric/optic. În prezent, nu mai sunt draft folosite, iar 

informaţia arhivată pe ele a fost probabil integral convertită în formate moderne.  

 Suportul magnetic foloseşte diferite forme de magnetizare pe o suprafaţă magnetizată a 

suportului. Stocarea magnetică nu este volatilă, dar informaţia se poate pierde într-un orizont 

mare de timp. Informaţia se accesează prin intermediul unor capete de scriere/citire 

(Wikipedia.com). În informatica modernă, există următoarele tipuri de suprafeţe magnetice:  

• Discuri magnetice  

•  Dischetele /floppy disk 

• Hard-disk-uri/HDD 

Suportul din semiconductori este o formă de memorie care se bazează pe circuite integrate 

pentru a stoca informaţia. Dacă această formă este o formă obişnuită de memorie internă, de 

la începutul secolului, s-au impus tot mai mult formele de memorie (externă) prin 

semiconductori numite memorie flash. În principiu, nu este folosit pentru stocare pe termen 

lung, ci are un rol de transfer de informaţie. (Wikipedia.com)  

Suportul optic foloseşte mici ,,puncte” pe suprafaţa unui disc circular pentru a stoca 

informaţia, şi o citeşte prin parcurgerea punctelor cu o lumină laser. Tipurile de support optic 

sunt CD, DVD, Blu-ray şi HD DVD. (Wikipedia.com)  

 
 

Preluat după: http://www.networkcomputing.com/showArticle.jhtml?articleID=192600607  

http://www.wikipedia.com/
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Aplicație: 

Descrieți 3 moduri de stocare a informațiilor în cadrul unei unități de cazare făcând referire la 

capacitate, volatilitate și garanție. 

3.4 Actualizează informaţiile 

 Poşta electronică (E-mail) 

 Poşta electronică permite transmiterea electronică a mesajelor prin intermediul reţelei 

Internet, oferind utilizatorilor un serviciu rapid şi economic de trimiteri poştale. Mesajul 

transmis ca e-mail este alcătuit dintr-un text scris căruia i se pot ataşa imagini şi sunete, fişiere 

cu programe sau alte tipuri de fişiere. 

 Programele de postă electronică oferă în general urmatoarele servicii: 

▪ redactarea mesajelor şi expedierea lor către unul sau mai mulţi destinatari cu ajutorul 

editorului de text încorporat 

▪ asigurarea confidentialităţii mesajelor - prin diferite tehnici cum ar fi criptarea 

mesajelor, semnatura electronică, parola de acces la cutia poştală, etc. 

▪ primirea şi administrarea mesajelor (vizualizare, ştergere, arhivare, tipărire) 

▪ confirmarea expedierii mesajului 

▪ retransmiterea către alţi destinatari a mesajelor primite (Forward) 

 

Aplicație: 

Folosind un serviciu de e-mail (yahoo, gmail, etc), trimiteti pe mailul lectorului celelalte 

aplicații pe care le-ati avut de făcut pe parcursul acestei unități. 
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Unitatea 4. Promovarea imaginii pensiunii 
  

4.1. Mentinerea unei ambiante placute in cadrul pensiunii 

 

În activitatea turistica, imaginea pe care si-o formeaza turistii potentiali despre locurile 

ce urmeaza a fi vizitate si despre nivelul si diversitatea serviciilor, contribuie la sporirea 

gradului de activitate turistica a unei zone si influenteaza în masura considerabila deciziile 

turistilor pentru alegerea unei destinatii în vederea petrecerii noptilor. 

 Atributele prestatiei: 

- Paturi în stare buna 

- Acces direct 

- Semineu în stare buna 

- Bai cu functionare buna 

- Apa curenta si potabila 

- Lenjerie de pat, obiecte de bucatarie si baie curate 

- Provizie de lemne si alti combustibili ecologici 

 Informatii asupra sistemelor de securitate ale casei 

- Extinctor 

- Dulapior complet cu medicamente 

 Atribute de atitudine 

- Modul de relationare cu proprietarii, daca turistul doreste 

- Informatii privind destinatii turistice 

- Prezenta non-stop (24 ore) a proprietarului sau responsabilului casei 

- Încredintarea casei sau a camerelor în stare buna si verificate 

- Semnalarea jaloanelor pentru o convietuire armonioasa între proprietari si turisti 

- Sa puna la dispozitia turistilor servicii de divertisment. 

Rationamentul turistului: suprapunerea fazelor de documentare permite turistului sa 

traga concluzii care sa-i usureze decizia pentru a alege o anumita unitate turistica în baza 

imaginii pe care si-a format-o despre conditiile pe care le ofera aceasta. 

Aprecierile turistului dupa realizarea calatoriei sunt corective ale imaginii turistice, ele 

fiind filtrate si reconsiderate în urma gradului de satisfactie provocat de consumul turistic. 

 Amenajarea si dotarea pensiunilor:  

Construcţia şi amenajarea unităţilor turistice (pensiunilor) prezintă numeroase 

caracteristici comune cu ale altor construcţii, ele trebuind să se integreze în ansamblul 

arhitectural al zonei unde sunt amplasate şi să răspundă, în acelaşi timp, unor imperative 

profesionale vizând funcţionalitatea. Iată de ce, în complexul dezvoltării activităţii turistice, se 

impune găsirea unor soluţii variabile pentru satisfacerea necesităţilor celor mai diverse, fiind 

necesar ca atât ceea ce se construieşte, cât şi ceea ce se amenajează în vechi localuri să 

corespundă unor soluţii optime sub aspect constructiv, funcţional şi al eficienţei economice.  

Construcţia (clădirea), partea cea mai importantă a unei investiţii, suportă mai greu 

modificări ulterioare sau transformări, fapt ce presupune stabilirea unui plan general de 

construcţie care să corespundă cerinţelor actuale şi de perspectivă din punct de vedere al 

arhitecturii, al confortului şi al funcţionalităţii specifice.  

Spaţiile unei pensiuni sunt normalizate în funcţie de destinaţia lor: 

Intrarea îndeplineşte în principal două funcţii: asigură intrarea şi ieşirea din unitate şi 

constituie loc de întâlnire sau aşteptare pentru clienţi. Accesul într-o unitate poate fi direct din 

stradă şi din holul hotelului, în cazul unităţilor situate în incinta acestuia. La unităţile de 

categorie superioară, intrarea din stradă se face se face prin holul dotate cu spaţii pentru 

aşteptare, garderobă şi grupuri sanitare pentru clienţi. Intrarea diferă de la unitate la unitate, în 

funcţie de categoria acestora. Unităţile mai mici au doar simple vestibule, spre deosebire de 

cele de categorie superioară, care beneficiază de holul confortabil.  

Modul de iluminare a unei pensiuni poate fi direct sau indirect, lumina este dirijată 

către plafon, pereţi, pardoseală etc., de unde se reflectă în restul încăperii. Lumina poate fi 
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apreciată ca fiind caldă – cu nuanţă spre galben-roşu sau rece – lumina cu nuanţă verde-

albastru. La alegerea tipului de iluminare artificială într-o pensiune se va ţine seama de 

culorile din interiorul încăperii respective. Stabilirea culorilor depinde de atmosfera pe care 

vrem să o creăm folosind culori calde sau reci. 

Inscripţiile luminoase (firme, panouri, indicatoare) constituie un mijloc eficace pentru 

a atrage şi a reţine atenţia clienţilor. Inscripţiile luminoase ca mijloc de reclamă trebuie să se 

integreze şi în ansamblul arhitectural al unităţilor. Amplasarea celor exterioare necesită 

aprobarea organelor de resort, iar utilizarea se face numai în conformitate cu reglementările 

privind normele de folosire a energiei electrice. 

Încălzirea locală poate fi realizată cu echipamente conectate la reţeaua electrică sau 

prin intermediul sobelor alimentate cu diverşi combustibili. Instalaţiile sanitare diferă în 

funcţie de criteriile de confort după care se clasifică unităţile. În funcţie de această se asigură 

instalaţii sanitare corespunzătoare ca număr, diversitate şi calitate. 

Instalaţiile pentru alimentarea cu apă rece şi caldă trebuie mascate sau integrate 

decorului spaţiilor prin care trec. Conductele, atât cele pentru apă caldă, cît şi cele pentru apă 

rece, trebuie să aibă dimensiuni şi caracteristici capabile să asigure debitul de apă 

corespunzătoare, robinetăria trebuie să fie rezistentă, simplă, estetică şi uşor de întreţinut; 

grupurile sanitare înzestrate cu spălătoare cu baterii de amestec al apei calde şi reci, cu vase şi 

rezervoare, W.C.-uri cu pişoare; în oficii trebuie să se găsească în permanenţă: maşini pentru 

spălat  veselă-pahare, spălătoare diverse cu două bacuri şi baterii pentru amestec, precum şi 

alte dotaţii. 

Instalaţii pentru apă caldă este obligatorie, conform reglementărilor sanitare în 

vigoare, în spaţiile de producţie, laboratoare, baruri de serviciu, spălătoare, grupuri sanitare 

etc. 

Instalaţiile de ventilaţie – condiţionare constituie un element indispensabil în 

localurile publice, ea dând senzaţia de confort, materializată prin temperatură, umiditate 

constantă şi aer purificat (filtrat). În localurile de alimentaţie publică, temperatura economică, 

în jur de 18oC, şi umiditate relativă, între 30 şi 70 %, asigură condiţii corespunzătoare. 

Instalaţia telefonică Existenţa ei este o necesitate în toate unităţile de alimentaţie publică, 

indiferent de profil. De buna ei funcţionare depinde rezolvarea unor probleme operative ale 

unităţii şi ale clienţilor. Marile unităţi au centrale telefonice proprii sau comune cu ale 

hotelulilor şi dispun de posibilitatea de comunicare între secţii, precum şi cu principalii 

beneficiar, furnizori etc. 

Acustica unui salon de restaurant trebuie să sigure o ambianţă sonoră care să 

favorizeze conversaţiile. Constituind o cerinţă de primă importanţă pentru oricare unitate de 

alimentaţie publică, realizarea ei impune găsirea modalităţi de atenuare a zgomotelor prin 

soluţii constructive, decoraţii interioare, “tratarea” tavanului, pereţilor şi pardoselilor. 

Finisajele se realizează din materiale rezistente la uzură, care să solicite cheltuieli 

reduse de întreţinere şi exploatare. Materiale cu asemenea calităţi trebuie să se folosească 

pentru realizarea pardoselilor, a pereţilor interiori şi exteriori, precum şi a faţadelor clădirilor 

ş. a 

O atenţie deosebită este acordată grupurilor sanitare, cele destinate clienţilor trebuie să 

fie separate de ale personalului. Menţinerea lor într-o stare de curăţenie ireproşabilă asigură o 

bună impresie despre gospodărirea unităţii respective. 

Toaletele trebuie dimensionate şi realizate conform reglementărilor existente pe linie 

de proiectare şi construcţii şi să îndeplinească următoarele cerinţe: 

- dimensionarea lor să fie corespunzătoare numărului maxim de clienţi; 

- să fie confecţionate din materiale rezistente, cu aspect, uşor de întreţinut; 

- să aibă compartimente cu cabine separate pentru bărbaţi şi femei; 

- instalaţii şi recipiente fixate de pereţi, pentru a economisi spaţiul şi a uşura 

întreţinerea pardoselilor; 

- echipamentul minim din dotare: scaune WC, pisoare, chiuvete, suporturi pentru 

hârtie igienică, uscătoare de mâini port-prosoape, recipiente pentru colectarea 

hârtiei uzate, oglinzi, etajere-suporturi, distribuitoare de săpun etc; 
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- pardoseala şi pereţii, până la înălţimea de cel puţin 1,50 m, să fie din materiale 

neporoase şi lavabile; 

- iluminatul va fi de nuanţe reci la cabinele pentru bărbaţi şi mai calde la cele 

pentru femei; 

- să aibă aerisire sau ventilaţie suficientă şi temperatură în jur de 18oC 

        Creşterea nivelului de servire în unităţile de alimentaţie publică presupune, pe 

lângă preocuparea pentru îmbunătăţirea tehnologiei de servire, o dotare corespunzătoare cu 

mobilier, utilaje şi inventar de serviciu. 

         Vom prezenta in continuare principalele tipuri de mobilier, utilaje si inventar 

pentru servire, necesare pentru dotarea unitarilor de alimentatie publica de categorie 

superioara. 

 Mobilier si utilaje 

Mobilierul spaţiilor de servire cuprinde următoarele piese: mese, scaune, canapele, 

taburete, scaune de bar, mese de serviciu (console) , gheridoane, cuiere, perne, jardiniere, 

umbrele etc 

Mesele. Forma, dimensiunea şi aranjarea meselor în salonul unui restaurant diferă în 

funcţie de profilul unităţii. Ele pot fi confecţionate din lemn, fier sau în combinaţie lemn-fier-

material plastic. Înălţimea la nivelul blatului superior atinge de obicei 75cm;  forma poate fi 

pătrată, dreptunghiulară, rotundă sau ovală. Se recomandă ca blatul meselor să fie montat pe 

piedestal (un singur picior), pentru a da posibilitatea aranjării unor mese comune în cazul 

seminarelor si banchetelor.  

Canapelele sunt utilizate pentru compartimentarea unui salon sau se pot plasa pe lângă 

pereţi. Constructiv şi dimensional, ele trebuie să se asemene cu forma scaunelor, astfel încât 

să se asigure un confort deosebit şi să permită ospătarului servirea comodă a preparatelor. 

Taburetii au, în general, înălţimea între 42-46 cm şi diametrul de 34-40 cm. Ele sunt 

executate din materiale armonizate cu restul mobilierului. Se folosesc, în general, în unităţile 

cu o frecvenţă mare de clientelă – unităţi cu forme rapide de servire. 

Masa de serviciu (consola). În restaurantele de categorie superioară se utilizează o 

masă de serviciu la 2-3 raioane, cu scopul de a se păstra rezerva de inventar necesară, 

obiectele de menaj, accesoriile diverse, listele de preparate, listele de băuturi ş. a. 

Masa de serviciu face legătura între bucătărie şi masa clientului atunci când ospătarul 

vine de la secţie cu mâinile încărcate. Se va evita tendinţa de a o utiliza pentru depunerea 

veselei întrebuinţate, fapt ce dă un aspect neplăcut salonului. 

Gheridonul este o masă mai mică, utilizată numai pentru serviciul în faţa clientului 

atunci când sunt necesare porţionări, tranşări, pregătiri, filetări sau flambări. Pentru a fi mutat 

cu uşurinţă de la o masă la alta, picioarele gheridonului pot fi prevăzute cu rotile. Se 

recomandă 1-2 gheridoane în fiecare raion, atunci când în restaurantul respectiv se practică 

sistemul de servire “la gheridon”. Gheridonul mai poate fi utilizat pentru mărirea meselor 

simple sau fileuri duble, atunci când au aceeaşi înălţime şi lăţime cu a meselor din restaurant. 

De exemplu, dacă mesele dintr-un restaurant sunt de formă pătrată, 100100  cm, gheridonul 

poate avea 50100  cm. 

Cărucioarele de prezentare şi servire. În dotarea unităţilor de alimentaţie publică se 

întâlnesc diferite tipuri de cărucioare de prezentare şi servire: căruciorul pentru aperitive – 

digestive; căruciorul pentru gustări – salate; căruciorul pentru flambat; căruciorul pentru 

brânzeturi şi deserturi; căruciorul pentru transportul preparatelor; vitrine de prezentare. 

Camera de cazare pentru turişti 

Valoarea de confort a ambianţei camerei de cazare este dată de următoarele elemente: 

– dimensionarea suprafeţei camerei de cazare care este în funcţie de locuri, astfel pentru 

o persoană este de 7-8m², pentru două persoane de 10-12m². 

– spaţiul şi mobilierul trebuie să răspundă funcţiei de cazare respectiv de odihnă a 

turiştilor. 

Pentru o cameră cu două paturi se recomandă : unpat matrimonial cu saltea sau doua 

paturi de o persoana cu saltele (dupa caz), doua noptiere, un dulap, o masa si doua scaune. 



31 

 

Schema cromatică a camerei de cazare trebuie să asigure condiţii de odihnă şi confort 

optime pentru turişti: 

– iluminatul poate fi natural sau artificial, cel artificial trebuie să fie discret şi plăcut. 

– zgomotul – camera trebuie să fie ferită de sursele de zgomot. 

– microclimatul – aerisirea se face prin deschiderea ferestrelor, temperatura minimă este 

18 grade Celsius 

– încălzirea se realizează cu sobe de teracotă sau prin calorifere. 

Din punct de vedere ergonomic în camera de cazare trebuie asigurat spaţiul necesar 

mişcării corpului omenesc pentru deplasare şi pentru executarea diferitelor activităţi. 

Curăţenia şi starea generală a camerelor 

- camerele trebuie sa fie curate. 

- lipsite de orice miros neplăcut. 

- decoraţiunile si mobilierul curate, bine întreţinute. 

- sistemul de încălzire / răcire / aer condiţionat este silenţios. 

- balconul este curat şi bine întreţinut. 

- mobilierul din balcon este curat, bine întreţinut. 

 

4.2. Asigurarea respectarii regulilor de conduita ale personalului  

 

 Primirea clientilor, principalele reguli de servire si protocol, reguli de etica si de 

servire a consumatorilor 

Respectarea regulilor generale de conduită a personalului 

- angajaţii au permanent o ţinută îngrijită şi adecvată. 

- fiecare angajat are ecuson de identificare personala. 

- angajaţii care intra in contact cu clienţii cunosc cel puţin una sau doua limbi străine 

de circulaţie internaţională, în funcţie de categoria unităţii hoteliere. 

- angajaţii furnizează informaţii in legătură cu serviciile oferite de hotel. 

- angajaţii asigura securitatea şi confidenţialitatea datelor clienţilor. 

- răspunsuri la cererea de rezervare 

- angajaţii răspund personalizat la cererea de rezervare. 

- răspunsul cuprinde detalii privind serviciile rezervate. 

- răspunsul include menţiuni privind modul şi traseul de acces la hotel. 

 

Cod de conduită pentru practicarea civilizată a turismului 

Pensiunile acţionează întotdeauna în serviciul turistilor, evident, datorită unor raţiuni 

de ordin economic. Binele comun al pensiunii este un ansamblu de obiective pe care membrii 

săi caută să le obţină.  

Dimensiunile eticii în cadrul acesteia sunt: 

- etica personală; 

- etica persoanelor, ca membri ai organizaţiei turistice (vizează atingerea scopurilor prin 

respectarea regulilor interne); 

- etica în organizaţia turistică; 

- etica întreprinderii turistice în relaţia sa cu mediul extern; 

Dimensiunile eticii în întreprinderea turistică au la bază două principii: 

- supremaţia omului asupra organizaţiei turistice; 

- atingerea scopurilor sau binelui comun respectând principiile eticii. 

Etica este necesară în întreprinderea turistică deoarece: 

- ea reprezintă o investiţie mai ales pe termen mediu şi lung; 

- pentru atingerea scopurilor; 

- pentru o educaţie socială. 

Responsabilităţile membrilor asociaţiei: 

- exactitate: vor fi precişi când vor oferi informaţii referitoare la serviciile asigurate de ei; 
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- dezvăluiri: vor asigura informaţii complete despre termenii şi condiţiile oricăror servicii 

turistice, inclusiv anulări şi politici privind comisionul; 

- inştiinţare: vor anunţa imediat clientul de orice modificare a serviciului, preţului; 

- distribuire: vor asigura toate serviciile ce sunt prezente în broşuri; 

Responsabilităţi: vor răspunde cu promptitudine reclamaţiilor clientului; 

- cooperare: vor răspunde cu promptitudine reclamaţiilor clienţilor; 

- incredere. nu vor folosi în mod necorespunzător liste ale clienţilor sau ale angajaţilor; 

- confidenţialitate: orice tranzacţie cu clientul va fi secretă şi nu vor dezvălui nici o informaţie 

fără acordul clientului; 

- afiliere: nu vor asocia numele vreunui client cu firma lor fără permisiunea acestuia; 

- scrisori de acreditare: nu au voie, în schimbul banilor sau a altor beneficii, să asigure scrisori 

de acreditare unei persoane ce nu are cunoştinţele necesare desfăşurării în bune condiţii a 

activităţii turistice; 

- conflicte de interese: se referă la relaţiile cu furnizorii; 

- acordul: membrii asociaţiei trebuie să se supună tuturor legilor ţării. 

 Ca angajaţi: 

- a se asigura folosirea în mod economic şi eficace a resurselor care le-au fost încredinţate; 

- a se proteja persoanele şi lucrurile din subordinea lor de accidente, pierderi, furturi sau uz 

ilegal; 

- a nu se accepta din partea unor terţe persoane bani sau cadouri care pot influenţa deciziile , 

în afară de cele care se obişnuiesc şi au valoare simbolică; 

- a nu se folosi informaţii care îi sunt accesibile profesional, în propriul interes; 

- a păstra confidenţiale toate informaţiile referitoare la afaceri; 

- a se arăta un interes constant pentru pregătirea şi dezvoltarea profesională; 

- a şti că nu există posturi pentru “toată viaţa”; 

 Cu privire la furnizori 

- a se informa furnizorii că politica întreprinderii este de a nu accepta cadouri şi a-i încuraja să 

reclame tratamentul injust din partea angajaţilor grupului; 

- a se selecţiona şi păstra furnizorii după criteriul calitate-preţ sau al serviciilor oferite; 

- a se urmări onestitatea şi respectul în relaţia cu furnizorii. 

 Cu privire la clienţi  

- a se respecta termenele contractuale sau ale altor tipuri de acorduri cu clienţii, în termeni de 

produs, calitate sau serviciu; 

- a se evita suprarezervările; 

- a nu se oferi în nici o situaţie mită pentru a obţine sau menţine un contract şi a nu se accepta 

comision din partea clientului; 

- a fi capabil şi dispus să-ţi admiţi propriile erori; 

- a nu se tolera nici un comportament preferenţial. 

 Cu privire la alţii 

- a se respecta persoanele şi poziţiile pe care le au şi a se evita dispreţul sau excluderea pe 

motive rasiale, sexuale sau religioase; 

- a fi loial şi cooperant în muncă, în relaţiile cu colegii, superiorii şi subordonaţii; 

 Cu privire la industria turismului 

- a se abţine de la o atitudine arogantă; 

- a nu practica activităţi neloiale faţă de concurenţă; 

- a se preocupa permanent de menţinerea imaginii mărcii proprii. 

 Codul mai stabileşte reguli de conduită în relaţiile grupului cu organele statului, cu 

administratorul şi cu presa. 

 Prezenţă şi punctualitate 

- se asteapta de la angajati sa fie punctuali conform programului de lucru. Nerespectarea 

acestui program va fi numai responsabilitatea lor, întrucât la fiecare plecare trebuie verificat 

programul pentru ziua următoare; 

- intrarea şi ieşirea din hotel se fac doar pe la intrarea angajaţilor; 

- nu părăsiţi postul dumneavoastră. 
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 Pregătirea profesională 

- orice angajat va trebui să se preocupe pentru continuarea pregătirii profesionale; 

- atunci cand sunt organizate astfel de cursuri, prezenţa dumneavoastră este obligatorie. 

 Controlul personal 

- este interzis a se lua obiecte de orice tip din incinta hotelului, chiar şi pentru o perioadă 

scurtă de timp; 

- ţinuta vestimentară trebuie atent aleasă. 

 Utilizarea facilităţilor hotelului 

- sunt exclusiv pentru uzul clienţilor, deci este interzisă utilizarea lor de către angajaţi; 

- fiecare angajat trebuie să aibă grijă de proprietatea şi facilităţile hotelului. Se va plăti orice 

daună. 

 Confidenţialitatea 

- toţi angajaţii trebuie să acţioneze cu discreţie în timpul şi în afara programului de lucru; 

- să nu poarte discuţii despre activitatea hotelului, secrete de afaceri, salarii. 

 Partea a doua a codului include responsabilităţile angajaţilor faţă de: 

 1. Administrator, prin: 

- protejarea bunurilor firmei; 

- corectitudinea informaţiilor oferite; 

- acurateţea completării documentelor hotelului; 

- niciodată să nu piardă din vedere că se lucrează cu capitalul lor. 

 2. Competitori, prin: 

- informaţii despre competiţie; 

- este interzis furtul de informaţii, inducerea în eroare a angajaţilor actuali sau a foştilor 

angajaţi ai altor companii; 

- toţi angajaţii se vor conforma legilor ţării în privinţa legilor antitrust. 

 3. Conflicte de interese  

 Se va solicita tuturor angajaţilor să comunice conducerii orice situaţie care ar putea fi 

sau pare a fi un conflict de interese. 

- munca în afara firmei: angajaţii nu trebuie să lucreze sau să primească plăţi pentru servicii 

de la un alt competitor, client, furnizor, fără aprobarea conducerii; 

- membrii familiei şi relaţiile personale: nu trebuie să folosim influenţa personală pentru a 

determina hotelul să încheie afaceri cu companii asupra cărora membrii familiei noastre au un 

interes; 

- investiţiile: angajaţi nu trebuie să investească pentru un competitor sau client; 

- cadourile: angajaţii nu au voie să primească cadouri sau comisioane sub orice formă de la 

furnizori, restaurante, şoferi de taxi, terţe persoane.  

- hărţuirea şi abuzurile sunt interzise. 

Rezervarea 

- răspunsul la apelurile telefonice este prompt (maximum 3 apeluri până la răspuns, la al 4-lea 

apel se conectează robotul telefonic al hotelului). 

- răspunsul este politicos şi include o formulă de salut cu prezentarea numelui hotelului şi a 

numelui persoanei care răspunde). 

- răspunsul este formulat intr-un mod clar, corect şi prietenos. 

- răspunsul furnizează informaţii corecte privind modul şi traseul de acces la hotel. 

- răspunsul conţine sugestii, alternative atunci când hotelul este ocupat integral. 

- răspunsul conţine sugestii de servicii (camere pentru nefumători, săli de conferinţă, piscină, 

saună etc.). 

- răspunsul include o cerere de informaţii privind data sosirii clientului şi instrucţiuni in cazul 

in care acesta întârzie. 

- răspunsul conţine in final repetarea tuturor datelor rezervării. 

- conversaţia se încheie cu o formulă de salut prietenoasă. 

Primirea (CHECK IN) 

- clientul este întâmpinat de Angajaţii din recepţie în picioare. 

- clientul este salutat politicos. 
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- angajaţii îşi întâmpină clienţii zâmbind. 

- angajaţii stabilesc contactul vizual cu clienţii. 

- persoanele cu handicap sunt întâmpinate cu atenţie sporită. 

- serviciile solicitate sunt prestate rapid. 

- angajaţii dau permanent dovada de disponibilitate, amabilitate şi solicitudine în relaţiile cu 

clienţii, pot oferi cel puţin o harta a zonei turistice unde se afla hotelul şi informaţii corecte şi 

complete privind activităţile turistice, sportive, culturale din zonă, precum şi adresele 

instituţiilor aferente. 

- angajaţii orientează clienţii către caile de acces spre camera. 

- angajaţii lucrează fără să facă zgomot, fără sa fumeze în prezenţa clienţilor şi în spaţiile de 

producţie culinară. 

Managerii verifica prin sondaj modul in care camerele au fost pregătite pentru clienţi. 

Înainte de deschiderea unităţii, se executa o serie de operaţii specifice. 

Înaintea sosirii clienţilor pregătirea se realizează astfel: pregătirea personalului, 

aranjarea mise-en-place-lui, aşteptarea clienţilor. 

4.3 Asigură activităţi de promovare 

Activitatile de promovare sunt esentiale pentru atragerea de clienti, informarea cu 

privire la oferta turistica a pensiunii si succesul financiar. In esenta reprezinta o activitate de 

comunicare a firmelor cu clientii, in vederea informarii atente a consumatorilor potentiali si a 

intermediarilor, influentarii comportamentului de cumparare si consum, sprijinirii procesului 

de vanzare.  

 Promovarea turistică are trei componente de bază: informarea, publicitatea şi relaţiile 

publice. 

 Informarea se realizează cel mai simplu verbal dar pentru a avea un impact de mai 

lungă durată şi o utilizare cu o anumită continuitate ea se realizează în principal în scris.  În 

acest scop este creată documentaţia turistică: pliante, broşuri, reviste şi alte mijloace 

asemănătoare. 

 Publicitatea este în legătură directă cu prima componentă dar se referă la scopul 

transcris (comunicarea cu piaţa).  

 Relaţiile publice se referă la crearea unei imagini favorabile faţă de client, marele 

public în general, parteneri de afaceri, autorităţi publice. 

 Exista cinci decizii fundamentale care se iau in procesul de construire a unui program 

eficient de publicitate, decizii cunoscute sub numele de cinci M: 

– Stabilirea obiectivelor publicitatii (misiunea); 

– Stabilirea bugetului care va fi alocat (bani, respectiv money, in engleza); 

– Elaborarea mesajului care va fi difuzat (mesaj); 

– Alegerea mijloacelor si tehnicilor publicitare (mijloace); 

– Evaluarea rezultatelor (masurare).  

In functie de obiectivul urmarit, se disting urmatoarele forme de publicitate: 

– publicitatea de informare, al carei obiectiv il constituie crearea unei cereri primare 

(folosita cu precadere in cazul lansarii unui nou produs turistic); 

– publicitatea de convingere, care are drept obiectiv crearea unei cereri selective (in 

special in momentul intensificarii concurentei); 

– publicitatea de reamintire, folosita in cazul produselor ajunse in faza de maturitate: 

– publicitatea comparativa, al carei obiectiv il constituie alegerea ofertei firmei in cauza, 

in raport cu ofertele similare ale firmelor concurente (in legislatiile celor mai multe 

tari este considerata drept concurenta neloiala si se sanctioneaza corespunzator). 

  Stabilirea mix-ului promotional. 

Promovarea trebuie realizata in concordanţă cu strategia de marketing a pensiunii. 

 Stabilirea mix-ului promotional presupune alcatuirea unui program distinct in care sa 

fie prevazute: 

– instrumentele promotionale (publicitatea, promovarea vanzarilor, relatiile publice, 

fortele de vanzare, utilizarea marcilor, manifastari promotionale); 
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– obiectivele propuse; 

– resursele alocate; 

– modul de desfasurare a actiunilor promotionale. 

 Factorii care se iau in considerare in stabilirea mix-ului sunt: 

– complexitatea produsului turistic, tipologia cumparatorilor si particularitatile pietei 

(cumparator individual sau organizatie); 

– tipul strategiei (de impingere sau de atragere); 

– stadiul de pregatire a cumparatorilor (de exemplu, in etapele de constientizare si 

cunoastere se apeleaza la publicitate si relatii publice, in etapa conturarii 

preferintelor se utilizeaza, mai ales, promovarea vanzarilor, in procesul de vanzare 

propriu-zisa se apeleaza la fortele de vanzare etc.); 

– etapa din ciclul de viata a produsului (de exemplu, in faza de lansare sunt eficiente 

publicitatea, R.P., promovarea vanzarilor, in etapa de crestere, publicitatea si P.R., in 

faza de maturitate promovarea vanzarilor, iar in faza de declin publicitatea de 

reamintire etc.). 

Stabilirea bugetului promotional. 

Variante de stabilire a bugetului promotional: 

– procent din cifra de afaceri (sau vanzari), metoda care are urmatoarele avantaje: 

– metoda posibilitatilor (ceea ce firma isi poate permite), care are insa dezavantajul ca 

nu se tine seama de efectul promovarii asupra vanzarilor). 

– metoda paritatii competitive (comparativ cu bugetele concurentilor), bazata pe 

experienta concurentilor, este indicata pentru a se preantampina razboaiele 

promotionale (totusi, fara garantii sigure). 

 Dezavantajul consta in faptul ca fiecare firma are anumite ocazii de piata si nevoi 

proprii si, totodata, nu intotdeauna adversarii cunosc totul in ceea ce priveste promovarea. 

– metoda obiectivelor si sarcinilor, metoda care presupune parcurgerea a trei etape: 

▪ definirea obiectivelor specifice; 

▪ stabilirea sarcinilor care trebuiesc indeplinite pentru a fi atinse obiectivele; 

▪ estimarea costurilor necesare indeplinirii obiectivelor propuse. 

– metoda experimentelor de marketing, care are avantajul ca ofera o inalta rigoare 

stiintifica, dar are principalul dezavantaj ca necesita cheltuieli foarte mari, iar 

informatiile au valabilitate partiala. 

Tabelul de mai jos prezintă câteva din metodele şi acţiunile de marketing ce pot fi 

adoptate şi implementate de către o pensiune, precum şi un exemplu de buget ce poate 

susţine acţiunile respective: 

 
Tactica de 

marketing 

Grupul de 

interes 

Perioadă Mod de 

implementare 

Cost 

(RON) 

Implementator 

 

Articol într-un 

ziar de 

circulaţie 

Cupluri ce 

călătoresc 

singure 

Primăvară 

(pentru sezonul 

 vară-toamnă) 

Invitarea unor 

scriitori 

 

1000 

 

Asociaţie de turism 

 

¼ de pagină 

într-un ziar 

important 

Cupluri ce 

călătoresc 

singure 

Vară târziu Trimiterea anunţului 

publicitar 

3000 Proprietar 

 

Prezentare 

adresată unor 

grupuri ţintă 

Studenţi Primăvară 

(pentru vară) 

 

Contactarea unor 

organizaţii 

studenţeşti 

150 Proprietar sau 

reprezentant al 

acestuia 

Stand la Târgul 

de Tursim din 

Berlin 

Tur-operatori Iarnă pentru 

sezonul de vară 

 

Organizare 

împreună cu agenţii de 

turism 

1500 Proprietar sau 

reprezentant al 

acestuia 

Publicaţie 

periodică 

Foşti clienţi În fiecare sezon Scriere, publicare şi 

expediere 

500 Proprietar şi 

grafician 

Poster sau 

panou în Centru 

de nformare 

Călători prin 

zonă 

 

Permanent Colaborare cu 

Centrul de 

Informare Turistică 

150 Proprietar, 

grafician şi 

reprezentant CIT 
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Turistică 

Broşură Cupluri care 

vor să viziteze 

anumite zone  

Iarnă Grafician şi firmă de 

tipărire 

 

750 Proprietar 

 

Pagină internet Călători Persoane 

interesate 

Firmă specializata 1800 Proprietar 

 

• Receptionarea feed-back-ului. 

Aceasta etapa presupune analiza efectelor produse prin transmiterea mesajelor 

promotionale asupra clientilor vizati. 

Modalitatile de control si evaluare a rezultatelor se grupeaza in doua mari categorii: 

– metode pentru determinarea impactului si efectelor actiunilor de publicitate 

(publimetrie); 

– metode specifice evaluarii celorlalte actiuni promotionale. 

Mesajele publicitare sunt transmise prin urmatoarele medii majore: 

• Presa, cu cele doua forme ala sale: 

– presa cotidiana: avantaje -. 

– presa periodica:  

• Radio-ul. 

 Este un media care acopera rapid si cu regularitate o mare parte din public, asigura o 

selectivitate ridicata si prezinta costuri moderate. Principalul dezavantaj il constituie 

prezentarea mesajului doar in mod sonor, conducand la formarea unei imagini partiale, de 

moment, asupra obiectului mesajului. 

•  Televiziunea. 

 Avantajele principale deriva din asigurarea unei combinatii echilibrate intre sunet, 

imagine si culoare iar mesajul poate fi difuzat in mod repetat, la ore de maxima audienta. 

Dupa anumite estimari, efectuate prin masuratori cu ajutorul peoplemetrelor, 72% din piata 

publicitatii in Romania este acoperita de T.V.  

•  Cinematograful. 

 Este un media care se foloseste destul de modest in promovare, datorita costurilor 

destul de mari pe care le implica, cat si datorita selectivitatii reduse a destinatarilor vizati. 

Mesajele publicitare se transmit prin: 

– filmul de documentare comerciala (~ 30 minute); 

– spotul publicitar propriu-zis (pana la 5 minute). 

•  Publicitatea exterioara. 

 Acest tip de publicitate se realizeaza prin intermediul afiselor, panourilor, insemnelor 

luminoase , mijloacelor de transport etc. Avantajele sunt legate de comunicarea unor idei 

simple si precise, in care se subliniaza in mod special marca produsului (serviciului). 

Dezavantajul principal este acela ca mesajul transmis este foarte concis, prezentand, in 

consecinta informatii reduse despre obiectul supus publicitatii. 

• Publicitatea prin tiparituri. 

 In cadrul acestui tip de publicitate sunt cuprinse suporturile de tipul afiselor, 

cataloagelor, prospectelor, pliantelor, brosurilor etc.. Rolul tipariturilor turistice este nu numai 

acela de apel (starnind interesul potentialilor turisti, printr-o prezentare grafica ilustrata 

atragatoare), cat si de informare a clientilor (printr-un continut corespunzator de sfaturi si date 

utile pentru viitorii turisti). Data fiind importanta acestor medii publicitare, tipariturile se 

editeaza si se pun la dispozitia turistilor de catre o gama larga de prestatori si distribuitori de 

servicii turistice dintre care: 

- Hotelierii individuali. 

 Acestia pun la dispozitia turistilor individuali, agentiilor de voiaj sau transportatorilor 

pliante, afise, foi volante, care contin imagini si sugestii referitoare la confortul, calitatea 

serviciilor, pretul acestora etc.. Difuzarea acestor documente se poate realiza fie prin 
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personalul de la receptie, fie prin posta, prin distribuitorii turistici, prin reteaua de magazine 

etc.. 

 - Lanturile hoteliere. 

 Prin unirea eforturilor promotionale, membrii componenti ai lanturilor hoteliere 

(asociatii voluntare, grupuri financiare), asigura promovarea -pe langa simplele pliante sau 

afise- prin mijloace mai avansate, cum ar fi: brosuri, ghiduri turistice, sau chiar periodice. 

– Statiunile turistice. 

 Acestea editeaza si distribuie -in limba nationala si in limbi de circulatie 

internationala-atat pliante publicitare, cat si documente turistice care contin informatii 

complexe, furnizand detalii de natura istorica, arhitectonica, culturala etc., obtinute cu 

concursul unor specialisti de valoare (istorici, filologi, plasticieni etc.). De cele mai multe ori, 

se detaseaza de publicitatea propriu-zisa, distribuindu-se contra-cost, prin diferite puncte de 

vanzare (librarii, muzee etc.). - - - Zonele turistice. 

 Oficii (departamente, autoritati) nationale de turism. 

 Acestea editeaza si distribuie materiale publicitare mai ales sub forma de brosuri, 

ghiduri, sau cataloage, care contin informatii generale asupra atractiilor turistice, precum si 

despre cultura, istoria, geografia tarii respective, privita ca destinatie turistica. De regula, 

constituie un instrument de promovare menit sa sprijine activitatea reprezentantilor turistici 

care actioneaza in strainatate iar importanta lor creste cu ocazia participarii la manifestari 

promotionale (targuri, saloane etc.). 

• Publicitatea directa. 

 Acest tip de publicitate are ca obiectiv informarea si atragerea clientilor potentiali spre 

un produs turistic individual sau complex, utilizand drept mijloace de comunicare posta 

directa, vanzarea din usa in usa, telemarketingul si Internetul. Avantajul principal il constituie 

particularizarea mesajului in functie de specificul grupului respectiv de clienti (turism 

religios, turism balnear etc.).  

• Publicitatea gratuita. 

Acest tip de publicitate se concretizeaza in A... orice forma de noutate cu semnificatie 

comerciala in legatura cu un produs, un serviciu, o intreprindere sau unitate comerciala ori 

prestatoare de servicii etc.,dar neplatita de agentul respectiv@. 

4.4 Revizuieşte metodele de promovare 

 

Materialele publicitare trebuie sa creeze o identitate vizuala a pensiunii si sa utilizeze 

pictogramele corespunzătoare (acestea sunt simboluri specifice si se referă la: capacitate 

persoane, număr de camere cu un pat, număr de camere cu două paturi, încălzire, mic dejun şi 

masă, telefon, televizor, toaletă, sală de baie, acceptă/nu acceptă animale, curte, loc de joacă 

pentru copii, activităţi de agrement etc.) 

Principalele materiale de promovare sunt: pliante, broşuri, afişe, fluturaşi, ghiduri etc. 

Primul pas in revizuirea metodelor de promovare consta in evaluarea modificarilor 

existente in micromediul respectiv macromediul pensiunii si evaluarea rezultatelor 

activitatilor trecute de promovare. 

 Evaluarea rezultatelor. 

 Evaluarea efectelor unei campanii publicitare se realizeaza prin doua metode 

principale: 

• analiza efectului de comunicare fie prin testarea preliminara reclamei de catre 

consumatori, ceea ce presupune o evaluare anterioara a diferitelor variante de reclame, 

metoda imperfecta de masurare a impactului real al reclamei, fie prin testarea 

ulterioara, ceea ce presupune evaluarea nivelului de informare a publicului dupa 

incheierea campaniei de publicitate;  

• analiza efectului asupra vanzarilor, fie pe baza datelor istorice (corelarea vanzarilor 

din trecut cu publicitatea efectuata in trecut, prin diverse metode de ordin statistic), fie 

pe baza unor metode experimentale (cheltuind procente diferite din vanzari in perioade 

diferite). 
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Unitatea 5. Organizarea activităţii în cadrul pensiunii turistice 

 

5.1 Asigurarea resurselor 

Pentru buna organizare și desfășurare a activității în cadrul pensiunii turistice, pe 

primul loc, se situeaza activitatea de asigurare a resurselor. 

Patrimoniul unei unităţi de alimentaţie publică şi agroturism reprezintă  totalitatea 

bunurilor şi valorilor pe care aceasta le gestionează, precum şi totalitatea drepturilor si 

obligaţiilor de natura economică exprimate in bani, pe care şi le asumă ca urmare a bunurilor 

posedate.           

În patrimoniu sunt incluse şi rezultatele economice şi financiare ale activităţii 

desfăşurate de o unitate de alimentaţie publică şi agroturism. 

 Subiectul de patrimoniu este persoana fizică sau juridică care are posesia si gestiunea 

bunurilor materiale, şi care îşi asumă drepturi si obligaţii aferente putând exercita acte de 

dispoziţie si de administraţie asupra patrimoniului 

             Din punct de vedere structural şi al evidenţei contabile, patrimoniul unităţii de 

alimentaţie publică şi agroturism prezintă două mari grupe de elemente: active patrimoniale 

respectiv pasive patrimoniale. 

 Activele patrimoniale reprezintă latura concretă a bunurilor din dotarea unităţii 

agroturistice în timp ce pasivele patrimoniale reprezintă sursele de formare, finanţare şi  de 

provenienţă a activelor patrimoniale. 

            Activele cuprind resursele controlate de unitatea agroturistică şi se împart în funcţie de 

gradul de lichiditate în: active imobilizate şi active circulante. 

              Imobilizări financiare sunt investiţii financiare pe termen lung şi reprezintă titluri şi 

creanţe financiare deţinute în scopul obţinerii de venituri financiare sub formă de dividende 

sau dobânzi. 

 Stocurile se referă la totalitatea bunurilor şi servicilor din cadrul unităţii agroturistice 

care urmează a fi consumate respectiv efectuate în cadrul proceselor de restauraţie şi cazare: 

a) materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar; b) 

producţia în curs de execuţie (produse în curs de execuţie respectiv lucrări şi servicii în curs 

de execuţie); c) produse; d) stocuri aflate la terţi; e) animale f) mărfuri.  

Creanţele reprezintă valori avansate temporar de unitatea agroturistică terţilor, pentru care 

urmează să se primească un echivalent sub forma unei sume de bani sau unui serviciu. 

Investiţiile pe termen scurt reprezintă valori financiare investite de unitatea agroturistică în 

vederea realizării unui câştig pe termen scurt.  

Casa şi conturile în banci reprezintă valori deţinută de unitatea agroturistică care îmbracă 

formă de bani: conturi în bănci, casa, avansuri de trezorerie, alte valori. 

 Pasivele patrimoniale reprezintă sursele de finanţare ale activelor. Ele se grupează în 

următoarele categorii: a) capital şi rezerve; b) provizioane; c) datorii; d) pasive de 

regularizare. 

Asigurarea resurselor materiale presupune mai întâi identificarea nevoilor de 

consum, alegerea furnizorilor, apoi asigurarea recepţiei cantitative şi calitative şi gestiunea 

resurselor cumpărate (a stocurilor) şi în final depozitarea şi punerea în consum a acestora în 

cadrul unităţii. 

Managerul trebuie să urmărească fluxurile de intrare şi de ieşire a resurselor stocate, şi 

să ia decizii privind momentul în care aceste stocuri trebuiesc refăcute, cantitatea de resurse 

ce va fi iar achiziţonată, modificările pe care consideră că se impun în procesul de 

aprovizionare. 
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5.2 Organizarea sistemului de securitate al pensiunii 

Conform Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de 

primire turistice citez Art.6: (1) “Administraţiile structurilor de primire turistice răspund de 

paza, siguranţa şi integritatea bunurilor turiştilor, .. , asigurând măsurile şi dotările necesare în 

acest scop. Tot în acest sens citez Art.7 din aceeaşi sursă: (1) “Personalul structurilor de 

primire turistice (pensiuni turistice) este obligat, în cadrul atribuţiilor de serviciu, să ia măsuri 

de prevenire a infracţiunilor şi a altor fapte antisociale în incinta acestora”; (2) “ 

Administraţiile şi personalul de la recepţia structurilor de primire turistice (pensiuni turistice)  

de toate tipurile au obligaţia să informeze organele de poliţie despre apariţia persoanelor care 

au săvârşit infracţiuni şi care au fost date în urmărire, precum şi a altor persoane cunoscute ca 

traficanţi, turbulenţi, prostituate, proxeneţi etc.”. 

Sisteme de închidere a uşilor structurilor de primire turistice (pensiuni turistice) 

cu funcţiuni de cazare 

Având în vedere responsabilitatea managerului structurii de primire turistice (pensiuni 

turistice) privind securitatea clienţilor şi a lucrătorilor acestora, pot fi utilizate două sisteme de 

a încuia uşile spaţiilor de cazare, şi anume: 

– Sistemul mecanic cu chei; 

– Sistemul electronic cu cartele sau cifru. 

Sistemul mecanic cu chei, este cel mai vechi sistem folosit pentru a incuia uşile 

spaţiilor de cazare, un grad ridicat de securitate se obţine printr-o evidenţă şi un control 

riguros al circuitului cheilor.  

Se recomandă ca atunci când clientul nu este în spaţiu de cazare, cheia să fie lăsată la 

recepţie atât din motive de securitate, pentru a nu fi pierdută şi a da posibilitatea unui străin să 

intre în spaţiu de cazare, cât şi pentru a şti cu exactitate dacă clientul este sau nu în cameră.  

Sistemul electronic cu cartele oferă o securitate mai mare spaţiului de cazare, fiind 

din ce în ce mai mult folosit întrucât ele schimbă încuietoarea pentru fiecare nou client. Acest 

sistem de chei este mult mai costisitor comparativ cu sistemul mecanic cu chei şi prezintă un 

mare avantaj deoarece permite listarea ultimelor intrări într-un spaţiu (300-800) îar în cazul 

unor incidente poate stabili cu exactitate cine şi la ce oră a intrat în acel spaţiu şi cu ce cartelă. 

Sistemul cu cifru este un sistem la fel de sigur ca şi sistemul electronic cu cartele şi se 

foloseşte în unităţi de cazare care nu au serviciu de recepţie permanent. Clientul poate 

deschide uşa camerei cu ajutorul unui cod de acces. 

Măsuri de creştere a siguranţei şi securităţii în structurile de primire turistice cu 

funţiuni de cazare 

Orice structură de primire turistică cu funcţiune de cazare ar trebui să aibă un plan sau 

un program de securitate şi siguranţă turistică iar prin aplicarea lui să protejeze clienţii de 

posibilele neplăceri şi pericole. 

Autorităţile locale ar trebui să identifice şi să supravegheze riscurile cu privire la siguranţa 

şi securitatea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare, şi să remedieze situaţia, 

acolo unde este necesar. În acest sens este foarte importantă aplicarea corectă a standardelor 

de sănătate şi siguranţă în locurile de cazare precum şi în celelalte structuri de primire turistice 

cu funcţiuni de cazare. 

Paza si securitatea pensiunii turistice si a turistilor va fi asigurata de agenti de paza. 

Acestia trebuie sa cunoasca si sa respecte îndatoririle ce le revin, fiind direct 

raspunzatori de paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor încredintate 

 Atributii generale pentru personalul aflat în serviciul de paza: 

– pe timpul efectuarii serviciului este obligat sa poarte echipamentul cu însemnele 

societatii, ecusonul si mijloacele de autoaparare si interventie; 

– sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice sau cu aspect neglijent; 

– sa nu consume bauturi alcoolice pe perioada executarii serviciului; 

– sa nu pretinda si sa nu primeasca foloase materiale sau banesti necuvenite, sa nu-si creeze 

relatii în rândul salariatilor beneficiarului si sa nu desfasoare activitati care prin natura lor 

ar aduce prejudicii morale sau materiale societatii sau persoanei care beneficiaza de 

serviciile de paza; 
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– sa nu paraseasca postul încredintat fara aprobarea sefului ierarhic si sa nu abdice din 

proprie initiativa de la îndatoririle ce-i revin pe linie de serviciu; 

– sa dea dovada de vigilenta si spirit de raspundere în timpul executarii serviciului, 

– respectând îndatoririle ce-i revin din legile în vigoare, consemnul general si particular, 

conform fisei postului întocmite de seful de tura si aprobata de seful de serviciu. 

 Întocmirea planului de paza: 

- se întocmeste împreuna cu beneficiarul, conform art.5 din Legea nr. 333/2003; 

- planul de paza va fi avizat de catre unitatea de politie pe raza careia se gaseste obiectivul 

avut în primire, în situatia în care dispozitivul este neînarmat, iar în cazul celor înarmate 

avizarea se face de catre Serviciul Politiei de Ordine Publica din cadrul Directiei Generale de 

Politiei a Municipiului Bucuresti sau Inspectoratului Judetean de Politie, în functie de 

competenta . 

 Dotarea personalului 

Dotarea tehnico - materiala la locul de serviciu al angajatului se asigura de catre 

societate, în raport de specificul activitatilor si actiunilor întreprinse, precum si a conditiilor 

atmosferice. 

 Agentii de paza vor fi dotati cu: 

- uniforma si echipament conform prevederilor HG nr.519/2004 cu însemnele 

societatii; 

- ecuson de identificare cu numele si prenumele, precum si cu denumirea unitatii; 

- statii de radio emisie-receptie; 

- bastoane din cauciuc; 

- mijloace de iluminat; 

- mijloace de supraveghere, alarmare; 

- pulverizatoare iritant-lacrimogene de mica capacitate; 

- armament cu glont sau gaz iritant-lacrimogen, în conditiile prevazute de lege; 

Toate aceste mijloace din dotare vor fi folosite numai în conformitate cu normele 

legale în vigoare. 

Pentru evidentierea activitatii de paza, se vor folosi documentele specifice serviciului 

de paza prevazute în Anexa nr.4 din HG nr.1010/2004. 

Resursele securităţii  

În plus faţă de resursele de formare care pot ajuta angajaţii să ofere clienţilor servicii 

de înaltă calitate şi în ceea ce priveşte siguranţa acestora, la o pensiune turistică există şi alte 

resurse disponibile din industrie produse de către furnizorii din această ramură, pentru a ajuta 

la atingerea obiectivelor de securitate ale managerilor. În funcţie de selecţia corespunzătoare 

şi utilizarea acestor instrumente depinde siguranţa şi nevoile de securitate din fiecare pensiune 

turistică. 

a) Sistemul de închidere securizat      

Chiar dacă la debutul dezvoltării industriei hoteliere era un adevărat 

eveniment achiziţionarea unui sistem inscriptibil de blocare, astăzi 

acesta este standardul industriei, fără de care un hotel/pensiune 

turistică nu ar putea să opereze la nivelul pe care le doreşte. Acest tip 

de încuietori sunt vândute de foarte multe companii, fiind bazat pe 

închiderea electronică a uşilor, cu ajutorul unei cartele cu bandă 

magnetică emisă de recepţie sau de cei care fac parte din staff-ul 

structurii de cazare turistică.  

 

 b) Sistemele de alarmă   

      Există foarte multe tipuri de sisteme de alarmă care sunt utilizate într-o pensiune 

turistică, acestea putând fi sonore ori silenţioase. Alarmele sonore de obicei sunt compuse din 

anumite semnale gen piţigăiat Buzzers, clopoţei sau zgomote alternative. De exemplu o 

sonerie de avertizare a unui  incendiu la uşa de ieşire din pensiune ar avea rolul doar de a 

informa personalul angajat dacă uşa a fost utilizată. Într-un mod similar, o alarmă pe o uşă a 

unui depozit de băuturi alcoolice, ar putea notifica un manager sau director de produse 
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alimentare şi băuturi de intrarea prin efracţie a unui hoţ. Însă există şi situaţii mai grave, cum 

ar fi un jaf armat, când sistemul de alarmă este cu fir direct către departamentul de poliţie 

locală, în scopul de a le contacta imediat, pentru a lua măsurile care se impun.  

   

1)Sistemul de alarmă împotriva incendiilor  

 Acest tip de sistem este foarte important în cadrul unui pensiuni turistice tocmai prin 

utilitatea pe care o are, aceea de a preveni un eventual incendiu,implicit a salva viaţa turiştilor 

cazaţi în pensiune.  
 

2) Sistemul de supraveghere   

Aplicate în mod corespunzător, sistemele de supraveghere electronică 

pot juca un rol important într-o pensiune turistică - siguranţă şi  

securitate. Există două tipuri: primul include utilizarea camerelor video 

pentru a înregistra activităţile din afara depozitului de băuturi alcoolice, 

astfel dacă acesta este spart de infractori, atunci o caseta video poate fi 

utilă pentru a identifica hoţii, existând în acelaşi timp şi camere pentru a 

înregistra activităţile din departamentul de front office, parcările, lângă casieri. 

       Un al doilea tip este acela al sistemelor de supraveghere cu circuit închis, ca instrument în 

domeniul securităţii lor şi programele de securitate, ce constau într-o cameră video care să 

afişeze, în timp real, activitatea dintr-un anumit sector al pensiunii turistice. 

 3)Planuri de urgenţă 

În ciuda tuturor eforturilor managerilor de a menţine activitatea pensiunii în parametrii 

normali, există situaţii în care siguranţa poate fi afectată de anumite evenimente neprevăzute. 

Atunci când acestea apar, tot personalul din incintă  trebuie să fie gata să răspundă în mod 

adecvat momentului. Planificarea anticipată este, probabil, cel mai bun instrument disponibil 

pentru managerii în cauză, pentru a evita aceste incidente. Modul de acţiune în aceste cazuri 

extreme sunt incluse în planurile de urgenţă, pentru cele mai frecvente pericole, cum ar fi: 

incendii, scurt circuite, condiţii meteorologice nefavorabile severe, jaf, moartea, rănirea unui 

oaspete sau a unui angajat, ameninţare cu bombă, publicitate negativă intensă de către mass-

media. Un plan de urgenţă trebuie înscris într-un document ONU deoarece este necesar să se 

ştie ce au de făcut angajaţii şi managerii în timp de criză. 

5.3 Organizarea serviciilor de cazare 

 

Serviciile de cazare s-au dezvoltat si diversificat, adaptându-se gusturilor si 

preferintelor maselor de turisti. Structura serviciilor de cazare îmbina armonios elementele 

comune tuturor formelor de turism cu ceea ce este specific fiecareia, urmarind satisfacerea 

atât a cerintelor turismului organizat, cât si pe acelea ale turismului neorganizat. 

Serviciul de cazare reprezinta, alaturi de cel de transport, alimentatie publica si 

agrement, una din prestatiile de baza solicitate de turist pe durata calatoriei sale si totodata, un 

factor important de stimulare a cererii turistice. Continutul acestui serviciu este determinat de 

faptul ca obiectivul de cazare îndeplineste pentru turist rolul de domiciliu temporar, trebuind 

deci sa aiba o functionalitate complexa. De asemenea, in managementul serviciilor de cazare 

se va tine seama ca aproape jumatate din timpul efectiv de vacanta este cheltuit de turist în 

incinta structurii de primire turistice. 

Activităţile desfăşurate în cadrul unei structuri de cazare (pensiune turistică) pot fi 

reunite după mai multe criterii, rezultând următoarele grupări: 

a) activităţi de front-office, în sens larg, care comportă în mod curent un contact 

nemijlocit cu clientela şi activităţile de back-office, în primul rând cele cu caracter birocratic; 

b) serviciul front-office (recepţie), serviciul de etaj şi serviciul alimentaţiei; 

c) departamentele de bază, în număr de două – cazare, inclusiv front-offce (recepţie 

în multe hoteluri, în sens restrâns, impropriu) şi alientaţie – la care se adaugă departamentul 

administraţie şi departamentul care regrupează prestaţiile auxiliare; 
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d) activităţi operaţionale – reprezentate de prestarea nemijlocită a serviciilor 

hoteliere – şi activităţi funcţionale care nu se concretizează în prestarea de servicii, dar care, 

sunt în egală măsură indispensabile bunei funcţionări a hotelului, acoperind funcţii de 

administrare, control, comercializare, întreţinere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea unui structuri de cazare turistică 
[Sursa: Baker, S., Bradley, P., Huyton, J. – „Principiile operațiunilor de la recepția hotelului”,Ed. All Beck, p.17] 

 

Având in vedere varietatea necesitatilor turistilor si pornind de la premisa ca 

principale momente asociate prezentei acestora în structurile de primire turistice, primirea, 

sederea si plecarea, serviciul de cazare este constituit dintr-o suma de prestatii independente: 

- cazarea propriu-zisa si serviciile complementare acesteia; 

- alimentatia si serviciile specifice asociate ei; 

- activitatile cultural - artistice si de agrement; 

- serviciile de informare si intermediere; 

- activitatile comerciale; 

- serviciile cu caracter special. 

Intre aceste servicii sau functii, exista relatii de interdependenta, circuitele lor 

tehnologice se interfereaza. In raport cu specificul fiecarei unitati de cazare, unele dintre 

activitatile mentionate pot fi mai dezvoltate, altele mai putin, unele pot sa lipseasca, dupa cum 

pot sa apara altele suplimentare. In totalitatea lor, aceste prestatii concura la satisfacerea 

nevoilor clientilor, caracterizând sub aspect cantitativ si calitativ, activitatea desfasurata în 

unitatile turistice. 

 

Interferenta serviciilor la nivelul unei unitati de cazare 
SERVICII LEGATE DE PRIMIREA SI PLECAREA TURISTILOR UNITATEA DE CAZARE 
Cazarea 

propriu-zisa 
Servicii 

complementare 

cazarii 

Alimentatia Servicii 

complementare 

alimentatiei 

Alte servicii 

Cazarea propriu-zisa (gazduirea) este functia principala a structurilor de primire 

turistice, indiferent de marimea, tipul, categoria de confort, înzestrarea acestora. Ea presupune 

existenta unor spatii adecvate si a dotarilor necesare asigurarii odihnei si igienei turistului. 

Pe lânga caracteristicile fizice ale structurilor de primire turistice si asezarea lor in 

spatiu, calitatea serviciului de cazare este influentata de atmosfera din unitate, atentia 

personalului, viteza de reactie si eficienta acestuia, imaginea si renumele de care se bucura 

unitatea respectiva. 

Serviciul de alimentatie, presupune existenta tuturor acelor compartimente si tipuri 

de prestatii menite sa satisfaca, pentru toti turistii si în orice moment, nevoia de hrana. 

Activitatile cultural-artistice si de agrement, presupun existenta unor dotari 

adecvate 

Serviciile de informare, faciliteaza turistului cunoasterea si accesul la oferta 

specifica. 

Aceste servicii pot fi oferite verbal sau prin intermediul mijloacelor scrise. 

Proprietar/ Manager 

Bucătări

e 

Etaj 

Front office 

Recepţioneri Bucătari 

Camerist

e 

Restaurant 

Chelneri/ Chelneriţe 

Bar/ Pivniţă 

Barman 

Magazii 

 Magaziner 
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Serviciile de intermediere: unitatile de cazare, mijlocesc între turistii proprii si 

prestatorii de servicii specializate, realizarea anumitor lucrari, reparatii sau întretineri. 

Serviciile comerciale, presupun vânzarea unor produse necesare turistului pe durata 

sejurului (ilustrate si efecte postale, carti, reviste, ziare, etc.) 

 

Serviciul de cazare presupune: 

– asigurarea securităţii clientului  

– asigurare igienei spaţiului de cazare şi a celor aferente 

– asigurarea necesarului de materiale si ustensile pentru curătenie 

– asigurarea necesarului de lenjerie de pat si baie în numărul si structura 

corespunzătoare 

– organizarea activitătii: 

– ordinea operatiunilor în toate spatiile: 

o spatii comune exterioare 

o spatii comune interioare destinate clientilor 

o spatii de cazare (a. libere, b. eliberate, c. ocupate) 

o spatii anexe 

– ordinea operatiunilor in spatiile de cazare: 

o operatiuni preliminare (verificare, debarasare) 

o curătenia propriu-zisă a spatiului de cazare 

o curătenia propriu-zisă in grupul sanitar 

o completarea cu lenjerie si consumabile 

 

Categoria lenjeria de pat prosoapele halatele de baie 

4 si 5 stele 2 zile 2 zile 3 zile 

3 stele 3 zile 2 zile - 

1 si 2 stele 4 zile 3 zile - 

 

5.4 Organizează şi amenajează spaţiile de cazare şi anexele pensiunii 

Din punctul de vedere al celor care folosesc structurile de primire turistice, acestea 

sunt institutii comerciale de ospitalitate ce îsi ofera facilitatile si serviciile spre vânzare. 

Cazarea se prezinta ca o prestatie complexa ce decurge din exploatarea echipamentelor 

de primire si gazduire si este alcatuita dintr-un grupaj de servicii oferite turistului pe timpul si 

in legatura cu ramânerea sa în unitatile de cazare. 

Dimensiunile si calitatea serviciului de cazare sunt determinate, în primul rând, de 

existenta unei baze materiale adecvate din punct de vedere al marimii, tipologiei, dotarilor, 

care sa asigure turistilor conditii optime de înnoptare si sa îndeplineasca, dupa caz, si alte 

functii. In al doilea rând, serviciul de cazare este influentat de încadrarea cu personal a 

mijloacelor de gazduire, de nivelul de calificare a lucratorilor, de modul de organizare a 

muncii. In acest context, insuficienta spatiilor de cazare, înzestrarea lor necorespunzatoare, 

neconcordanta cu exigentele turistilor, precum si numarul mic al lucratorilor sau slaba 

pregatire a acestora, influenteaza negativ calitatea serviciului de cazare si implicit, 

dimensiunile circulatiei turistice si gradul de valorificare a patrimoniului. 

Destinat satisfacerii nevoilor generate de sederea in afara resedintei permanente, 

serviciul de cazare are un continut complex, rezultat al multitudinii si diversitatii nevoilor pe 

care turistii le manifesta cu aceasta ocazie, dar si varietatii formelor de turism la care trebuie 

sa se adapteze. 

 

5.5 Organizează serviciile de servire a mesei 
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În  activitatea practică a unităţilor de alimentaţie publică, în funcţie de categoria şi 

specificul lor, de numărul şi structura clienţilor s-au generalizat mai multe metode de servire: 

serviciul indirect, direct, serviciul la gheridon, serviciul la farfurie, autoservirea, bufetul rece. 

Serviciul indirect este simplu şi uşor pentru ospătari, fiind folosit mai ales în unităţile 

mici, şi cu ocazia banchetelor. 

Platoul pe care se află preparatele respective, însoţit de tacâmul de serviciu, este 

prezentat prin stânga clientului care se serveşte singur. Ospătarul ţine platoul pe antebraţul şi 

mâna stângă şi prezintă preparatul clientului, după care îl invită să se servească cu ajutorul 

tacâmului de serviciu. 

În mod obligatoriu, după servirea unui client, ospătarul se va retrage în spatele 

acestuia pentru a reface armonia platoului, după care îl va prezenta următorului, în ordinea de 

prioritate recomandată, pentru a se servi singur. 

La prezentarea platoului, ospătarul va adopta poziţia clasică, bustul uşor înclinat, mâna 

dreaptă la spate, la nivelul taliei, piciorul stâng puţin în faţă, uşor fandat. 

Serviciul indirect are avantajul că cere un număr redus de personal, cu o calificare 

modestă, dar şi dezavantajul că este mai lent şi puţin nesigur din cauza neîndemânării unor 

clienţi. 

Serviciul direct necesită o pregătire mai temeinică a personalului de serviciu. Este 

recomandat în împrejurări în care se impune servirea rapidă: mese festive, oficiale, grupuri de 

turişti. 

Platoul este prezentat pe partea stângă a clientului, după care ospătarul se apropie de 

client şi, cu ajutorul tacâmului de serviciu format din lingură şi o furculiţă, ia o parte din 

preparat cu garniturile respective şi le aşează în farfuria clientului, carnea către client, 

garniturile către emblemă sau mijlocul mesei. Marginea platoului dinspre client trebuie să fie 

puţin deasupra farfuriei şi cât mai aproape de aceasta pentru a evita pătarea feţei de masă. 

Serviciul direct, fiind rapid şi eficace, constituie un serviciu de clasă şi necesită un personal 

cu calificare superioară. Nu se poate aplica în cazul unor piese mari, sfărâmicioase. 

Serviciul la gheridon este practicat în marile restaurante, atunci când porţionarea, 

tranşarea, filetarea şi flambarea unor preparate se fac în salon, lângă masa clientului. 

Operaţiunile enumerate se fac pe gheridon, după care porţiile respective se montează pe 

farfurii şi se aşează în faţa clientului prin dreapta. Se poate efectua şi serviciul direct după 

reconstituirea pieselor.          

O variantă a serviciului la gheridon este serviciul de pe cărucioarele de prezentare, 

folosit în cazul gustărilor, specialităţilor casei, salatelor, brânzeturilor, produselor de patiserie, 

aperitivelor digestive etc. Pentru realizarea lui, ospătarul aduce căruciorul cât mai aproape de 

masa clientului servind preparatele în farfurii adecvate (cu ajutorul tacâmului de serviciu) pe 

care le ia din rezerva pregătită pe poliţele inferioare ale căruciorului.  

Serviciul la farfurie este practicat la restaurantele mai modeste si în cele cu 

autoservire. 

Ospătarul preia de la bucătărie 2 – 3 farfurii în mâna stângă, o a patra în dreapta, le 

duce în salon şi serveşte clienţii pe partea dreaptă, în ordinea de preferinţă impusă de ocazie. 

Întotdeauna farfuria se aşează în faţa clientului cu emblema către mijlocul mesei.  

Acest sistem de servire prezintă următoarele avantaje: permite servirea preparatelor 

fierbinţi, este rapid şi nu cere un personal cu înaltă calificare; poate avea şi unele 

inconveniente, în special pentru secţia bucătărie unde montarea minuţioasă a multor preparate 

necesită personal mai numeros. 

Autoservirea constituie o formă de servire frecvent întâlnită ce se adresează în 

general clientelei grăbite sau celor care nu doresc să beneficieze de serviciile tradiţionale prin 

ospătari. 

Formele de organizare ale serviciilor în unităţile cu autoservire diferă, dar totdeauna 

clienţii îşi pot alege după gust şi posibilităţile financiare, preparatele şi băuturile dorite, pe 

care şi le transportă singuri la masă. 

Bufetul rece este din ce în ce mai des întâlnit, atât în restaurantele de categorie 

superioară cât şi în cele modeste. Serviciul se execută de maniere diferite. De obicei, pe bufet 
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se aşează platourile cu preparate oferite, precum şi inventarul necesar pentru servire. Clienţii 

se pot servi singuri ori cu ajutorul ospătarilor ce aşteaptă în partea prin care nu circulă clienţii. 

Farfuriile necesare se găsesc pe mese, la intrarea pe fluxul bufetului, în timp ce pâinea, 

tacâmurile, şervetele şi alte accesorii se pot afla la ieşirea din flux. 

Primirea clientilor 

- aşteaptă clientul în raion, într-o poziţie corectă; 

- salută clientul, adresându-i formulele corecte de salut; 

- conduce clientul la masa aleasă sau rezervată, mergând înaintea acestuia; 

- oferă scaunul; 

- oferă lista de preparate şi băuturi; 

Luarea comenzilor şi transmiterea lor spre secţii 

- primeşte (notează) comanda; 

- informează clientul asupra duratei de pregătire şi eventual a componenţei 

preparatelor; 

- întocmeşte bonul de marcaj; 

- transmite comenzile la secţii; 

- verifică aspectul, calitatea şi ridică preparatele numai dacă acestea corespund; 

- ridică de la secţii şi le transportă în salon, respectând regulile cunoscute; 

 Aranjarea mesei (mise-en-place) presupune totalitatea operaţiilor ce se efectuează 

înainte de sosirea clienţilor pentru aducerea şi aşezarea obiectelor de servire pe mese, în 

vederea servirii şi consumării preparatelor şi băuturilor şi care sunt prezentate acum. 

- aerisirea sălii se face prin deschiderea uşilor, ferestrelor sau prin punerea în 

funcţiune a instalaţiilor de aer condiţionat. 

- ştergerea prafului  se face folosind cârpe curate din material textil. 

- fixarea meselor se face prin înşurubarea sau deşurubarea suporţilor speciali. 

- fixarea moltonului pe mese se face cu ajutorul elasticului ce se găseşte montat pe 

margine. 

- aducerea feţelor de masă şi aşezarea pe mese. Feţele de masă sunt aduse pe 

palma şi antebraţul stâng după care se aşează fără a se forma pliuri. 

- aducerea farfuriilor şi aşezarea pe mese. Farfuriile curate şi şterse se aduc în 

seturi de cca. 15 pe braţul stâng. În faţa mesei se prinde farfuria cu degetul mare, 

celelalte patru degete fixându-le sub farfurie. Trebuie avut în vedere ca farfuria să 

fie aşezată la o distanţă de 1-1.5  cm de blatul mesei. Distanţa dintre două farfurii 

va fi de 30-40 cm. 

- aducerea şi aranjarea tacâmurilor. Acestea se transportă pe o tavă acoperită cu 

şervet; în mod obişnuit se transportă un singur fel de tacâm cuţit, furculiţă, lingură. 

De regulă se transportă deodată 15-16 tacâmuri. În timpul manipulării se va evita 

prinderea acestora de lame, ci doar de mânere. Înainte de a fi aşezate la mese ele 

trebuie bine şterse la oficiu sau „trase” prin şervet înainte de a fi puse pe mese. 

 

5.6 Instruieşte personalul angajat al pensiunii 

 

            Personalul unităţilor pensiunilor este în general limitat numeric, acestea fiind deservite 

de membrii familiei care deţin în proprietate unitatea şi eventual de personal angajat în 

situaţia în care pensiunea este de dimensiuni mari sau oferă servicii multiple clienţilor. 

   În situaţia în care unitatea recurge la angajarea de personal aceasta implică automat 

organizarea unui sistem de gestiune a personalului,  adaptat pe structura şi caracteristicile 

specifice  unităţii de alimentaţie publică şi agroturism. 

 Resursele umane se caracterizează ca orice resursă prin cantitate, calitate, structură şi 

cost.  

 Structura resurselor umane poate fi analizată din punct de vedere al aspiraţiilor celor 

angajaţi, al trăsăturilor de personalitate, al poziţiei ocupate în unitate, al calificării, sau 
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specializării, al modului de participare în activităţile de producţie sau de servicii din cadrul 

unităţii, al vechimii în unitate, vârstei, sexului etc. 

 

 Departamentul receptie (personal-atributii) 

Personalul receptiei poate fi compus din: 

 a). Sef receptie. Persoana încadrata pe acest post trebuie sa fie calificata în meseria de 

receptioner, sa aiba minimum un an experienta în domeniu, sa cunoasca minim doua limbi de 

circulatie internationala, sa detina cunostinte solide de operare pe calculator, sa aiba talent de 

lider si aptitudini de comunicare, de lucru in echipa, sa aiba simt organizatoric, initiativa si 

putere de decizie, sa fie un bun observator, adaptabil, flexibil, cu o memorie buna, sa fie un 

bun vânzator si negociator. 

Atributii si competente:  

• seful receptiei conduce echipa, asigura promovarea si vânzarea serviciilor turistice, 

fidelizeaza clientela; 

• coordoneaza personalul din subordine pentru îmbunatatirea permanenta a 

standardului calitativ al serviciilor; 

• participa la pregatirea primirii si la întâmpinarea turistilor fideli, precum si la 

prezentarea (turul) structurii de primire turistice si a serviciilor prestate; 

• organizeaza si coordoneaza activitatile specifice receptiei (de la realizarea si 

planificarea rezervarilor, la controlul platilor si întocmirea statisticilor si 

rapoartelor. 

 b). Receptioner. Cerinte: - calificare în meseria de receptioner, cunoasterea uneia sau 

mai multor limbi de circulatie internationala, cunostinte de operare calculator, prezenta 

agreabila, aspect placut, îngrijit, spirit de echipa, abilitati de comunicare, sociabilitate, 

echilibru emotional, adaptabilitate, intuitie, vigilenta, seriozitate, onestitate, spirit comercial, 

dinamism, eficienta. 

Receptionerul stabileste primul contact cu clientul, fiind garantul unui sejur agreabil. 

Receptionerul de zi are ca atributii: promovarea si vânzarea serviciilor turistice; 

asigurarea securitatii clientului prin respectarea prevederilor legale privind primirea si cazarea 

clientilor; informarea clientului; rezolvarea solicitarilor, reclamatiilor si a situatiilor speciale; 

mentinerea comunicarii permanente cu celelalte compartimente, pentru satisfacerea cerintelor 

clientului; rezervarea de spatii de cazare, facturarea si încasarea contravalorii consumurilor; 

asista clientul la plecare. 

Receptionerul de noapte are ca atributii: verificarea conturilor clientilor; 

înregistrarea consumurilor; întocmirea situatiei prestatiilor si a decontarilor, a raportului de 

gestiune si a rapoartelor statistice; verificarea statutului camerelor (ocupate sau libere) pentru 

a preveni eventualele erori; desfasoara, urmareste si verifica formalitatile de închidere a zilei; 

asigura securitatea clientilor prin respectarea normelor privind regimul vizitatorilor; preia, 

verifica sau transmite , comenzile de treziri;  

 c). Lucrator rezervari. Cerintele pentru ocuparea acestui post sunt urmatoarele: 

calificare în meseria de receptioner sau lucrator rezervari; experienta în activitati turistice; 

cunoasterea a doua limbi de circulatie internationala; cunostinte de operare calculator; abilitati 

de comunicare; spirit de echipa; seriozitate, solicitudine; politete, rigoare, responsabilitate; 

atentie, spirit comercial; dinamism, eficienta. 

Are ca atributii: optimizarea ocuparii spatiilor de cazare; planificarea si efectuarea 

rezervarilor: întocmirea corespondentei legata de efectuarea-confirmarea-modificarea-

anularea rezervarilor; negocierea tarifelor, a conditiilor; crearea de pachete de servicii; 

încheierea contractelor cu agentii de turism, alte companii sau persoane fizice. 

 d). Concierge. Persoana încadrata pe acest post, trebuie sa detina calificare în meseria 

de 

receptioner sau concierge; sa cunoasca minim doua limbi de circulatie internationala; sa aiba 

abilitati de comunicare, memorie foarte buna; sa fie o persoana serioasa, politicoasa, amabila, 

discreta, responsabila, adaptabila, dinamica, onesta; sa cunoasca localitatea si zona; sa aiba 
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cultura generala solida si cunostinte de psihosociologie si nu în ultimul rând, sa aiba un aspect 

placut. 

 e). Bagajist (comisionar, curier). Bagajistul trebuie sa cunoasca minim o limba de 

circulatie internationala; sa posede permis de conducere; sa aiba conditie fizica buna; 

aptitudini de comunicare; sa fie politicos, discret, adaptabil, spontan, sociabil, dinamic si 

eficient. Serviciile prestate de acesta, sunt legate de sosirea , sejurul si plecarea clientului 

(parcare, transportul si depozitarea bagajelor, comenzi de taxi, diferite comisioane, înmânarea 

corespondentei si a mesajelor, informarea clientilor). 

 f). Portarul, trebuie sa fie o prezenta cu aspect placut, prestanta, conditie fizica; sa 

cunoasca o limba de circulatie internationala; sa fie politicos, vigilent si agil; sa aiba o 

memorie vizuala buna. 

 g). Casier receptie. Casierul trebuie sa fie calificat în meseria de receptioner; sa 

detina cunostinte de contabilitate, de operare calculator; sa cunoasca modalitatile de operare 

cu diferite mijloace de plata, legislatia specifica; sa cunoasca una sau mai multe limbi de 

circulatie internationala; sa fie cinstit si corect, responsabil. Atributiile sale sunt: emiterea 

notelor de plata si a facturilor, încasarea contravalorii consumurilor, colaborarea cu sectorul 

financiar contabil, întocmirea rapoartelor specifice, alte servicii ca: pastrarea valorilor, schimb 

valutar, etc. 

 h). Telefonistul. Pentru aceasta pozitie, este necesara îndeplinirea urmatoarelor 

conditii: 

calificare în meseria de operator telefonist; cunoasterea unei limbi de circulatie internationala; 

timbru vocal placut; aptitudini de comunicare; politete; discretie; seriozitate. Telefonistul 

realizeaza legaturile telefonice în interiorul si exteriorul structurii de primire turistice; 

efectueaza servicii pentru turisti (informatii, mesaje, apeluri de trezire).   

Instruirea personalului pensiunii este realizată permanent, în sensul asigurării unui sejur 

cât mai plăcut turiştilor. 

 Instruirea personalului din receptie are în vedere următoarele direcţii: 

– Activităţile specifice serviciului de cazare care presupun relaţia lucrător – client 

– Rezervarea spaţiilor de cazare 

– Primirea clientului 

– Asistarea clientului pe timpul sejurului 

– Plecarea clientului 

 Rezervarea spaţiilor de cazare: 

Atunci când administratorul îşi cunoaşte bine echipa cu care lucrează se poate realiza 

o comunicare eficientă. Membrii echipei sunt identificaţi în funcţie de particularităţile 

activităţii pe care urmează să o desfăşoare şi de experienţele lor în activităţile similare. În 

cadrul echipei sunt facilitate schimburile de informaţii şi menţinerea unei legături permanente 

între membrii echipei. În cadrul echipei sunt transmise informaţii şi date într-un timp optim şi 

într-o formă clară şi accesibilă. 

  Rolurile într-o echipă sunt: creativul, realizatorul, investigatorul de resurse, 

finalizatorul, monitor-evaluatorul, modelatorul, lucrătorul în echipă, coordonatorul, 

specialistul. Tipurile de clienţi se împart după mai multe criterii: introvertit şi extravertit; 

coleric, fl egmatic, sangvin şi melancolic; dificil, atotştiutor, econom, entuziast, metodic, 

tăcut, timid, neîncrezător, pesimist, prudent, nehotărât, gentil, lunatic, grăbit, impulsiv, 

agresiv, competent, vorbăreţ, important, încrezător, comerciant, fandosit, impacientat şi 

nemulţumit. 

 Administratorul de pensiune turistică poate utiliza două tipologii de evaluare a 

grupului de turişti din cadrul pensiunii.  

 În prima tipologie de evaluare conform momentului de evaluare, raportat direct la 

evenimentele concrete, evaluarea poate fi :  

– spontană  

– punctuală (programată cu mult timp înainte).  

În a doua tipologie de evaluare conform eşantionului pe care se face evaluarea,  

aceasta poate fi : 
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– evaluare individuală  

– în subgrupuri sau într-un singur grup. 

  Animaţia presupune o analiză şi o evaluare permanentă a operaţiilor întreprinse de 

membrii grupului de turişti şi a comportamentelor lor. Poziţia şi rolul administratorului 

depind de tipurile de obiective urmărite în cadrul procesului de animaţie: 

– a discuta 

– a informa 

– a decide 

– a explora 

– a munci 

– a se forma 

– a destinde etc. 
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Unitatea 6. Urmărirea aplicării N.P.M. și N.P.S.I. 
 

Introducere 

Legea securitătii şi sănătătii în muncă nr.319/2006 prevede obligatia angajatorului de a 

asigura şi controla cunoaşterea şi respectarea de către toti lucrătorii a prevederilor legale în 

domeniul securitătii şi sănătătii în muncă. 

Realizarea acestei obligatii se face prin lucrătorii desemnati, prin propria competentă, 

în cazul în care angajatorul şi-a asumat atributiile în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă, 

sau prin contractarea unui serviciu extern de prevenire şi protectie. În acelaşi timp, o pensiune 

turistica care a implementat un sistem de management al securitătii şi sănătătii în muncă 

trebuie să asigure evaluarea periodică a conformării cu cerintele legale şi cu alte cerinte la 

care organizatia subscrie. Fiind în primul rând o cerintă legală, evaluarea conformării cu 

cerintele legale este aplicabilă oricărui agent economic, indiferent de optiunea sa pentru 

implementarea unui sistem de management al securitătii şi sănătătii în muncă. 

În cazul evaluării conformării, un nivel de competentă adecvat al echipei presupune, 

fără a se limita la acestea, cunoştinte privind legislatia în domeniul securitătii şi sănătătii în 

muncă dar şi în domenii conexe, organizarea activitătilor de prevenire şi protectie la nivelul 

întreprinderilor, structura şi continutul minimal al documentelor care trebuie întocmite în 

cadrul acestor activităti, managementul general al organizatiilor şi sistemele de management 

aferente (în principal de securitate şi sănătate în muncă, dar şi al calitătii şi de mediu). 

6.1. Instruirea personalului pentru aplicarea masurilor in caz de urgenta 

Operatorii economici (institutii publice, societati comerciale sau persoane fizice 

autorizate) sunt obligati sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate 

de munca: 

– sa aiba cadrul organizatoric potrivit legii ;  

– sa aiba o evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca pentru toate 

meseriile pe care are lucratori angajati cu contract de munca;  

– sa aiba un plan de prevenire si protectie pe fiecare meserie intocmit in baza evaluarii 

riscurilor;  

– sa detina documentatia pentru instruirea introductiv generala a noilor lucratori si 

reinstruirea celor deja existenti;  

– sa detina documentatia pentru instruirea la locul de munca a noilor lucratori; 

– sa detina documentatia pentru instruirea periodica a lucratorilor;  

– sa intocmeasca instructiuni proprii pe baza carora sa se execute instruirea lucratorilor pe 

care ii are;  

– sa asigure instruirea lucratorilor in conformitate cu riscurile la care sunt expusi si meseria 

pe care o exercita fiecare lucrator;  

– sa organizeze si sa asigure acordarea primului ajutor la punctele de lucru avute;  

– sa organizeze si sa asigure evacuarea lucratorilor in caz de pericol sau de incendiu;  

– sa supravegheze starea de sanatate a lucratorilor; 

– fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi 

instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să 

nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul 

procesului de muncă. 

– să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de 

transport şi alte mijloace de producţie; 

– să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl 

înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

– să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, 

uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 
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– să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă 

despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

– să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoană; 

– să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de 

muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

– sa coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru 

sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

– să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

– să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

 Căi de acces, evacuare şi intervenţie  

 Căile de acces şi de circulaţie ale construcţiilor şi instalaţiilor de orice categorie 

trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcătuite şi marcate, încât să asigure 

evacuarea persoanelor, precum şi circulaţia şi orientarea rapidă a forţelor de intervenţie. 

 Traseele destinate forţelor de intervenţie trebuie să asigure circulaţia personalului de 

intervenţie şi să fie prevăzute cu iluminat de siguranţă corespunzător. 

 Pentru accesul şi evacuarea copiilor, persoanelor cu handicap, bolnavilor si a altor 

categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, se adopta soluţii şi 

măsuri adecvate. 

 Echiparea şi dotarea cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor 

     Personalului de intervenţie pentru stingerea incendiilor i se prevede şi i se asigură 

echipamentul şi mijloacele de protecţie adecvate, potrivit reglementărilor în vigoare. 

 Echipamentul şi mijloacele prevăzute legislativ trebuie să asigure protecţia 

personalului de intervenţie la efectele negative ale agenţilor care intervin în caz de incendiu , 

precum şi posibilităţi de iluminat, de comunicare şi de lucru în condiţii de siguranţă. 

 Norme de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea instalaţiilor şi a altor 

amenajări 

– Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi 

utilajelor, de orice categorie, cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare 

faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este 

interzisă.  

– Pe timpul exploatării instalaţiilor necesare in desfasurarea activitatilor prevazute pentru 

indeplinirea sarcinilor din fisa postului se interzice: 

a) utilizarea necorespunzătoare a sistemelor, instalaţiilor, aparatelor şi echipamentelor 

sau solicitarea acestora peste limita admisă; 

b) funcţionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform 

instrucţiunilor de funcţionare. 

c) funcţionarea fără sisteme, aparate şi echipamente, necesare pentru controlul şi 

menţinerea parametrilor privind siguranţa în funcţionare sau înlocuirea acestora cu 

altele supradimensionate; 

d) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau 

electrică ori pentru separare; 

e) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau 

executarea necorespunzătoare a acestora; 

f) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificări de către personal 

neautorizat şi necalificat. 

Produsele, materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţa de 

siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea 

lor. 

Sunt obligatorii următoarele activităţi: 
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– instruirea la angajare şi instruirea periodică a salariaţilor privind normele, regulile şi 

măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi asupra sarcinilor ce le 

revin din planurile de intervenţie; 

– participarea salariaţilor la instruirile şi exerciţiile privind prevenirea şi stingerea 

incendiilor; 

– participarea personalului serviciilor de pompieri civili la activităţile de pregătire 

profesională, stabilite şi aprobate potrivit competenţelor legale; 

– asigurarea îndeplinirii la termen a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite 

potrivit legii. 

În ceea ce priveşte documentele principale de organizare a apărării împotriva 

incendiilor pe , se stabilesc următoarele: 

– instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, schemele de prevenire şi stingere a 

incendiilor, planurile de evacuare în caz de incendiu se utilizează şi se afişează conform 

reglementărilor specifice; 

– scenariile de siguranţă la foc se elaboreaza şi pentru construcţiile aflate în exploatare, în 

vederea utilizării concluziilor desprinse la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a capacităţii 

de apărare împotriva incendiilor.  

Administratorul are următoarele obligaţii principale: 

– să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare privind 

apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar 

modificări şi să le aducă la cunoştinţa salariaţilor şi utilizatorilor; 

– să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să justifice 

autorităţilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu 

natura şi nivelul riscurilor; 

– să obţină avizele şi autorizaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege; 

– să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească sarcinile ce 

revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă; 

– să verifice ca, atât salariaţii, cât şi persoanele din exterior, care au acces în unitatea sa, 

primesc, cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva 

incendiilor; 

– să stabilească un număr de persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi 

supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

– să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de 

incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de 

incendiu, profilul activităţii şi mărimea unităţii; 

– să asigure întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie 

operaţionale în orice moment; 

– să asigure contractele, înţelegerile, angajamentele, convenţiile şi planurile necesare 

corelării, în caz de incendiu, a acţiunii forţelor şi mijloacelor proprii cu cele ale 

unităţilor de pompieri militari şi cu ale serviciilor de urgenţă ce pot fi solicitate în ajutor; 

să permită accesul acestora în unitatea sa în scop de recunoaştere, de instruire sau de 

antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate; 

– să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor mijloacele 

tehnice, echipamentele de protecţie individuală, substanţele chimice de stingere care 

sunt specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi 

medicamentele şi antidotul necesare acordării primului ajutor; 

Salariatul, indiferent de natura angajării, are în procesul muncii următoarele obligaţii 

principale: 

– să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub 

orice formă, de patron sau de persoanele desemnate de acesta; 

–  să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de administrator sau de persoanele desemnate 

de acesta, substanţele periculoase, aparatura şi echipamentele de lucru; 

–  să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie 

sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor; 
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–  să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de 

pericol. 

 

 Asigurarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie  

Căile de acces, de evacuare şi de intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate, 

conform reglementărilor legale în vigoare, astfel încât traseele acestora să poată fi recunoscute 

cu uşurinţă, atât ziua, cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu. 

Se vor monta indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau la 

subsol ori la uşile de acces către spaţii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată. 

Categorii de instructaje şi cerinţe specifice 

– instructajul introductiv general; 

–  instructajul specific locului de muncă; 

–  instructajul periodic; 

–  instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune; 

–  instructajul special pentru lucrări periculoase; 

–  instructajul la conversia profesională; 

–  instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituţiei 

Nu sunt admise la locurile de muncă persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de 

cunoştinţe prezentate în cadrul instructajului introductiv general. 

Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi şi are o durată de cel puţin 

două ore, având drept scop reîmprospătarea, completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite 

prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă. 

Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire, 

aprobate de administrator. 

 

6.2. Urmărirea și aplicarea normelor NTSM și PSI 

Prima obligaţie pe care o avem, odată ce am observat incendiul este aceea de a anunţa 

pompierii (formatia civilă sau militară). După alarmarea pompierilor se trece la localizarea şi 

lichidarea flăcărilor. Focul (arderea) încetează dacă dispare unul dintre cele 3 elemente care îl 

menţin : materia combustibilă, oxigenul din aer şi temperatura. Apa răceşte materialele 

aprinse până când temperatura creată nu mai poate întreţine arderea. Vaporii înăbuşă focul. 

Oţetul şi sifonul sunt de circa cinci ori mai eficace decât apa. Prelatele sting focul prin 

înăbuşire, la fel şi nisipul şi pământul. Stingătoarele cu spumă chimică funcţionează prin 

răsturnare; cele cu praf şi bioxid de carbon, prin scoaterea siguranţei şi acţionarea rozetei sau 

pârghiei. Jetul se îndreapta spre baza flăcărilor. 

 Incendiile la coş 

 Coşurile de evacuare a fumului se aprind datorită necurăţirii lor la timp de funinginea 

şi zgura depuse pe ele. Dacă au luat foc trebuie stinse rapid, ele putând genera incendii mari. 

Pentru 

stingere aruncaţi mai întâi oţet sau apă peste focul din sobă şi închideţi uşile acesteia (de 

alimentare şi de tiraj). Apoi, de pe acoperiş se va arunca pe coş un litru de oţet sau 4-5 litri de 

apă, după care se va înfunda cu o cârpă udă. Iarna se poate folosi zăpada de pe acoperiş. Când 

nu se poate ajunge la coş incendiul se va stinge din pod. Deschideţi uşa de curăţire a coşului şi 

turnaţi prin ea oţetul sau apa. Când se incendiază porţiunea din acoperiş din jurul coşului, veţi 

acţiona de pe acoperiş din pod, prin desfacerea ţiglei, tablei, de la limita cea mai îndepărtată a 

suprafeţei aprinse, stropind cu apă vecinătăţile. 

 Incendiile provocate de aragazuri, lămpi 

Daca s-au aprins gazele ieşite pe la ventil sau regulatorul de presiune, operaţiunea de 

închidere o faceţi cu mâna înfăşurată într-o cârpă udă, pentru evitarea arsurilor. Dacă ventilul 

este defect, acoperiţi-l rapid cu o prelată udă. Lămpile sau sobele incendiate se acoperă repede 

cu prelate umede, după care se continuă stropirea cu apă a acesteia. Atunci când totuşi sau 

produs explozii, după salvarea eventualelor victime, închideţi uşile încăperilor unde s-a 
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transmis incendiul, după care treceţi la stingerea focarelor prin stropire cu apă şi batere cu 

cârpe umede. 

 Incendiile instalaţiilor electrice 

Deşi aprinderea izolaţiei instalaţiilor electrice nu este vizibilă, totuşi se simte mirosul 

caracteristic de cauciuc ars, se observă ieşind fum pe la capacele dozelor, întrerupătoarelor 

sau prizelor. În asemenea cazuri întrerupeţi imediat alimentarea cu energie electrică prin 

scoaterea siguranţelor de la tabloul de distributie şi numai după aceea treceţi la stingerea 

incendiului.  Pentru aceasta desfaceţi capacul dozei de unde se ramifică circuitul şi 

introduceţi cu presiune conţinutul unui sifon prin tubul de protecţie a conductorului. Dacă nu 

aveţi sifon, turnaţi cu sticla oţet, şi în lipsa acesteia, apa. 

 Incendiul unei clădiri 

Prima grijă este aceea de a vedea dacă în casă nu sunt persoane. În cazul în care sunt, 

veţi trece imediat la scoaterea lor din încăperi. Pentru reuşita intervenţiei de la bun început se 

vor organiza echipe pentru: 

- salvarea oamenilor şi evacuarea bunurilor; 

- lichidarea focarelor; 

- alimentarea cu apă. 

 Ordinea evacuării va fi: butelii de aragaz, lămpi cu lichide inflamabile; se vor scoate 

apoi obiectele mici şi de valoare, apoi cele mari. Cei care acţionează pe acoperiş nu vor atinge 

şi nu vor stropi firele electrice aeriene, pentru a nu fi electrocutaţi. 

 Incendiile la autovehicule 

Indiferent unde a izbucnit incendiul, opriţi autovehiculul. Se opreşte curentul prin 

scoaterea legăturilor de la baterie. Dacă arderea are loc în apropierea rezervorului de benzină, 

acoperiţi-l cu cârpe ude, pentru a nu se încălzi. În lipsa stingătoarelor sau a apei, folosiţi 

pământ, noroi, nisip sau acoperiţi cu prelate, cârpe. 

 Incendiile în iarbă 

Daca focul a cuprins o suprafaţă mică, îl stingeţi prin batere cu crengi, mături, haine 

sau 

prin acoperire cu pământ. Dacă a fost acoperită o suprafaţă mare, anunţaţi organele 

competente. Localizarea incendiului se face prin cosirea unei fâşii de pământ în jurul 

suprafeţei cuprinse de flăcări, lată de 2-3 metri, mai ales în faţa vântului. 

 Incendiile de pădure 

Un început de incendiu se lichidează prin batere cu crengi şi acoperite cu pământ, 

începând cu marginile zonei către centrul acesteia. Când flăcările au cuprins o suprafaţă mai 

mare, se realizeaza prin săparea unei fâşii late de 1-4 metri în jur. Numai după localizarea 

focului treceţi la stingerea incendiului.  

 Incendiul îmbrăcămintei unei persoane 

Daca s-au aprins hainele nu trebuie să fugim, hainele trebuiesc dezbrăcate imediat şi 

apoi stinse. Dacă nu le putem scoate, trebuie să ne culcăm pe partea aprinsă sau să ne 

înfăşurăm într-o cuvertură, pătură. Daca arderea a pătruns adânc prin îmbrăcăminte, până la 

piele, victima nu se mai dezbracă, ci se înfăşoară cu un cearşaf, fiind transportată în cel mai 

scurt timp la spital. Pentru calmarea durerilor şi prevenirea stărilor de şoc, până la sosirea 

personalului calificat, li se vor da calmante (algocalmin, etc.) şi analeptice (cafea tare, 

cofeina) pentru a preveni leşinul. 

  

Conform SR EN 3 incendiile se clasifica in mai multe categorii: 

- Clasa de incendiu A: incendiu provocat de combustibili solizi precum lemnul, hârtia, 

materialele textile,etc. 

- Clasa de incendiu B: incendiu provocat de lichide inflamabile ca petrolul, benzina, diluanţii 

şi materialele ce pot trece în stare lichidă (ex. materialele plastice). 

- Clasa de incendiu C: incendiu provocat de gaze; 

- Clasa de incendiu D : incendiu provocat de combustia metalelor – aluminiu, magneziu, 

- Clasa de incendiu E: incendiu provocat de echipamente electrice şi electronice. 

- Clasa de incendiu F : incendiu provocat de grăsimi alimentare şi ulei alimentar. 
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 Tipuri de stingătoare 

In functie de continutul si implicit destinatia utilizarii lor exista mai multe tipuri de 

stingatoare: 

• Stingătoare cu spumă. 

• Stingătoare cu CO2. 

• Stingătoare cu pulbere.  

• Stingătoare transportabile pot fi cu pulbere, cu spumă, cu dioxid de carbon, au furtun de 5-

10 m lungime cu pistol pentru controlul descărcării pentru o utilizare rapidă, de catre o 

singură persoană; sunt prevazute cu supapa si roti de cauciuc din acelasi motiv. 

6.3. Aplicarea de măsuri în cazul sesizării de situatii critice 

 

Asfixiere 

  Simptome: 

o încetarea respiraţiei 

o faţă vânătă; 

o mâini şi picioare reci; 

o bătăi slabe ale inimii, imperceptibile; 

  Prim ajutor: 

o se îndepartează persoana de la locul unde s-a produs asfixia; 

o se apelează la Serviciul de Ambulanţă; 

o se încearcă respiraţia artificială până când persoana începe să respire. 

 

Fractură, luxaţie, entorsă 

  Simptome: 

o Fractura- ruptura oaselor (fracturi închise) sau a oaselor şi a pielii 

(fracturi deschise); 

o Entorsa –îndoirea, răsucirea sau întinderea forţată a ligamentelor fără 

deplasarea oaselor din articulaţie; 

o Luxaţia –întinderea sau ruperea ligamentelor şi deplasarea oaselor în 

articulaţie; 

  Prim-ajutor:  

o la fracturi închise şi luxaţii, se mobilizează partea vătămată în poziţia cea 

mai comodă (pentru evitarea transformării fracturilor închise în fracturi 

deschise); 

o se transportă urgent accidentatul la spital. 

 

Leşin (lipotimie) 

  Simptome : 

o pierderea temporară a cunoştinţei fără dispariţia pulsului (putând indica o 

afecţiune gravă). 

  Prim-ajutor: 

o persoana se aşează pe spate, cu capul mai jos decât trunchiul în scopul 

irigării creierului; 

o se verifică pulsul şi respiraţia şi se îndepărtează hainele strâmte; 

o dacă este necesar se apelează Serviciul de Ambulanţă. 

 

Hemoragie 

  Prim-ajutor: 

o hemoragiile pot fi oprite prin presiune digitală şi prin aplicarea garoului; 

o în primul caz până la oprirea hemoragiei (hemostaza) se apasă direct pe 

rană folosind un pansament curat; 

o garoul poate fi improvizat dintr-un tub de cauciuc, o curea sau o faşă de 

tifon (putând fi menţinut maxim o oră şi jumătate); 
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o garoul se aplică în cazul hemoragiilor membrelor, la o distanţă de rană, 

deasupra cotului sau genunchiului, prin strângere treptată; 

o garoul se desface la fiecare 15-20 de minute pentru a permite sângelui să 

circule; 

 

Electrocutare 

  Prim –ajutor: 

o electrocutarea poate produce moartea aparentă; 

o îndepărtarea persoanei de sursa de tensiune; 

o scoaterea de sub tensiune a instalaţiei ce a provocat electrocutarea; 

o victima se pune în poziţia de culcat pe loc uscat (pe pături sau pe haine); 

o se desface gulerul, cureaua şi, eventual se scot hainele şi se pun sticle cu 

apă caldă în jurul corpului; 

o se face respiraţie artificială până la apariţia semnelor vitale. 

 

Otrăvire 

  Simptome: 

o dificultăţi respiratorii, transpiraţie, dureri abdominale sau de piept; 

o voma, diaree, greaţă; 

o pierderea conştiinţei; 

o buze uscate, arsuri în jurul buzelor sau ale pielii. 

  Prim-ajutor: 

o se analizează locul şi modul în care s-a produs otrăvirea şi se transportă 

persoana în cauza departe de sursa de otravire; 

o se verifică dacă persoana este conştientă, respiraţia şi pulsul acesteia; 

o dacă mai există alte persoane suspecte, se încearcă aflarea tipului de 

otravă şi cantitatea ingerata; 

o în caz de vomă, persoana se poziţionează pe o parte. 

  

Arsuri 

  Prim –ajutor: 

o în cazul arsurilor grave se îndepărtează cu precauţie hainele şi 

încalţămintea; 

o pansarea rănilor cu materiale sterile pentru evitarea producerii infecţiilor; 

o spălarea imediată a rănilor provocate de arsuri cu substanţe chimice sub 

jet de apa 

Componeţa trusei medicale a pensiunii 

o vată hemostatică; 

o leucoplast; 

o garou; 

o bandaj; 

o unguent contra arsurilor; 

o substanţe dezinfectante, neutralizanţi gastrici. 

Utilizarea corecta a stingatoarelor 

o Incendiul trebuie atacat pe direcţia vântului 

o Incendiul se stinge începând din faţa focarului dar: incendiile de 

materiale care se topesc sau curg se sting atacând de sus şi spre spatele 

focarului. 

o Intervenţia se face utilizând în acelaşi timp stingătoare suficiente şi nu 

unul după altul 

o După stingerea incendiului controlaţi ca acesta să nu se reaprindă. 

o Stingătoarele utilizate nu vor fi reamplasate la locul lor, stingătoarele 

utilizate vor fi reîncărcate. 

Reguli in caz de incendiu: 
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o se deconecteaza electricitatea de la tabloul general; 

o se actioneaza cu stingatorul cu praf carbonic (specific instalatiilor electrice). Se scoate 

cuiul de siguranta si se indreapta spre focarul de incendiu. Este interzisa utilizarea 

stingatorului cu spuma, deoarece spuma fiind formata din solutie electrolita, buna 

conductoare electric, poate genera scurtcircuite suplimentare in echipamente sau 

electrocutarea celui care intervine cu stingatorul.  

o se evacueaza persoanele din cladire. 

o se verifica permanent sa nu ramana cineva intoxicat de fum in incapere. 

o  se alarmeaza pompierii in caz de extindere a incendiului 

Usile cailor de evacuare din cladire vor fi conditionate astfel: 

o se vor deschide cu usurinta , in sensul fluxurilor de evacuare; 

o nu vor fi dotate cu mecanisme , care s-ar putea bloca pe timpul 

functionarii;  

o nu se vor placa cu oglinzi pentru a se creea confuzii in timpul evacuarii.  

Pentru asigurarea evacuarii rapide a persoanelor si a bunurilor din cladirea pensiunii se vor 

intocmi planuri de evacuare , care vor cuprinde urmatoarele  

o mijloacele prin care se anunta persoanele ce raspund de executarea si dirijarea 

evacuarii; 

o numele si prenumele, precum si locul de munca ale persoanelor raspunzatoare de 

evacuari, pe schimbul de lucru 

o ordinea in care urmeaza sa se evacueze persoanele si bunurile in functie de valoare si 

vulnerabilitate la incendiu , din fiecare incapere;  

o traseele pe care se vor evacua materialele, urmarindu-se pe cat posibil sa fie separate 

de cele destinate evacuarii persoanelor , astfel incat sa nu ingreuneze iterventia 

pompierilor; 

o locurile in care urmeaza sa fie evacuate persoanele si bunurile, precum si persoanele 

insarcinate cu paza lor: 

o locul in care se afla si numarul mijloacelor de iluminat mobile a mijloacelor de 

transport precum si a altor materiale necesare evacuarii; 

o masuri de securitate ce vor trebui sa fie luate la efectuarea evacuarii materialelor. 
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Unitatea 7. Verificarea gestiunii financiare 
 

7.1. Verificarea corectitudinii documentelor financiare  

 

Definirea documentelor justificative financiare 

Contabilitatea constituie o reţea structurată de analiză şi de control a fluxurilor de 

bunuri şi servicii caracteristice vieţii unei întreprinderi. Ea tratează informaţii în expresie 

cantitativă după metode care îi sunt proprii. Suportul material al informaţiei este documentul. 

 În accepţiunea sa cea mai largă prin document se înţelege: 

- actul prin care se adevereşte, se constată sau se preconizează un fapt, se 

conferă un drept, se recunoaşte o obligaţie; 

- text scris sau tipărit, inscripţie sau altă mărturie servind la cunoaşterea unui 

fapt real actual sau din trecut. 

Inregistrările contabile au la bază documentele. Înregistrările contabile în mod 

necesar trebuie să se întemeieze pe documente ceea ce constituie principiul documentării 

înregistrărilor contabile.   

Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 

consemnează operaţiunile economico-financiare, în momentul efectuării lor, in documente 

justificative, pe baza cărora se fac înregistrări în contabilitate. Documentele justificative 

financiare trebuie să cuprindă urmatoarele elemente principale:  

-  denumirea documentului;  

- denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice 

care întocmeşte documentul;  

-  numărul documentului şi data întocmirii acestuia;  

- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare 

(când este cazul);  

-  conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal 

al efectuării acesteia;  

- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;  

- numele si prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea 

operaţiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar 

preventiv şi ale persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective, după caz;  

- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate. 

                                                     

Documentele justificative întocmite de: persoane juridice, precum şi persoanele fizice 

care au calitatea de comerciant, stau la baza înregistrărilor în registre, jurnale, fişe, şi alte 

documente contabile după caz. 

Documentele financiare care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi 

calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile 

prevăzute de normele legale în vigoare.  

În cuprinsul oricărui document emis de către o societate comercială trebuie să se 

menţioneze şi elementele prevăzute de legislaţia din domeniu, respectiv forma juridică, codul 

unic de înregistrare şi capitalul social, după caz.  

Documentele justificative provenite din tranzacţii/operaţiuni de cumpărare a unor 

bunuri de la persoane fizice, pe baza de borderouri de achiziţii, pot fi înregistrate în 

contabilitate numai în cazul în care se face dovada intrării in gestiune a bunurilor respective. 

 În cazul în care documentele se referă la cheltuieli pentru prestări de servicii efectuate 

de persoane fizice impuse pe baza de norme de venit, pentru a fi înregistrate în contabilitate, 

acestea trebuie sa aiba la bază contracte sau convenţii civile, încheiate în acest scop, şi 

documentul prin care se face dovada plăţii, respectiv dispoziţia de plată/încasare.  
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 7.2. Necesitatea întocmirii documentelor justificative financiare 

Aceasta rezidă din faptul că informaţiile pe care le conţin documentele justificative 

stau la baza întregului sistem informaţional dintr-o întreprindere. Documentele justificative 

marchează prima consemnare în scris a operaţiunilor economico-financiare, motiv pentru care 

modul lor de întocmire, verificare, prelucrare, circulaţie şi arhivare influenţează nemijlocit 

exactitatea, operativitatea şi integritatea sistemului de evidenţă dintr-o entitate. 

Documentele primare şi centralizatoare reprezintă un mijloc eficient pentru controlul 

modului în care s-au îndeplinit sarcinile stabilite, au fost gospodărite mijloacele materiale şi 

băneşti şi s-a asigurat integritatea patrimoniului sau au fost achitate obligaţiile legale şi 

contractuale. 

Documentele reprezintă un important mijloc de probă în justiţie. „Documentele 

justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor 

care le-au întocmit, vizat, aprobat, sau înregistrat în contabilitate” (Legea contabilităţii 

nr.82/1991, art.63). 

În consecinţă, necesitatea întocmirii documentelor justificative rezultă din 

caracteristicile principale ale acestora şi anume: 

- reflectă activitatea economică, procesele, evenimentele şi tranzacţii ce au avut 

loc în decursul unei perioade determinate; 

- constituie principala sursă de date pentru luarea deciziilor; 

- servesc drept probă în justiţie; 

- constituie sursa de date indispensabilă procesului de verificare şi control a 

gestiunilor de valori materiale şi băneşti; 

- realizează legătura organică între formele evidenţei economice.       

Întocmirea documentelor justificative financiare este nu numai o necesitate ci şi 

obligaţie legală, prevăzută în Legea contabilităţii nr.82/1991 precum şi de alte acte normative 

emise în special de ministerul finanţelor.  

Astfel Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată prevede la art. 6 alin.(1) şi Alin. (2), 

următoarele: 

    „ (1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul 

efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind 

astfel calitatea de document justificativ. 

     (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate 

angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor 

care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.” 

Entităţile care au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii, prevăzute de art. 1 

din Legea 82/1991 republicată, vor asigura un regim intern de numerotare a formularelor 

financiar-contabile (OMEF nr.3512/2008 privind formularele financiar-contabile, M.Of. 

870/bis/2008) astfel:          

• persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii, vor desemna, prin 

decizie scrisă o persoană sau mai multe după caz, care să aibă atribuţii privind alocarea 

şi gestionarea numerelor aferente; 

• fiecare formular va avea un număr de ordine sau o serie după caz, număr sau serie ce 

trebuie să fie secvenţial(ă) stabilit(ă) de entitate. În alocarea numerelor se va ţine cont 

de structura organizatorică, respectiv gestiunii, puncte de lucru, sucursale, etc.; 

• se vor emite proceduri interne de stabilire şi/sau alocare de numere sau serii după caz, 

prin care se va menţiona, pentru fiecare exerciţiu financiar, care este numărul sau seria 

de la care se emite primul document. Înregistrările în contabilitate se fac cronologic, 

prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare în 

unitate şi sistematic în conturi sintetice şi analitice, în conformitate cu regulile stabilite 

pentru fiecare formă de înregistrare. 

 

Clasificarea documentelor justificative financiare 
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Diversitatea domeniilor în care îşi găsesc utilitatea documentele justificative, face 

necesară clasificarea acestora în funcţie de mai multe criterii. 

a) După regimul de tipărire, întocmire şi utilizare, documentele financiar-contabile 

cuprnnd două mari categorii: 

- documente tipizate, care prezintă caracteristici unitare sub aspectul mărimii, formei şi 

destinaţiei pentru anumite operaţii, evenimente şi tranzacţii, obligatorii pentru toţi agenţii 

economici. 

 - documentele netipizate sunt reprezentate prin acele formulare pentru care nu se 

stabilesc în mod strict elementele pe care să le conţină respectiv: mărimea, forma şi destinaţia. 

Acestea au menirea de a ajuta entităţile în asigurarea evidenţei economice curente furnizând 

informaţii suplimentare cu privire la operaţii, activităţi, evenimente şi tranzacţii.    

b) După natura , destinaţia şi felul operaţiilor, evenimentelor şi tranzacţiilor pe care le 

reflectă: 

• documente privind constituirea şi modificarea capitalurilor întreprinderii (statutul 

societăţii, actul constituriv, hotărârea AGA, codul fiscal etc.); 

• documente privind activele imobilizate, stocurile şi producţia în curs de execuţie 

(contractul de vânzare-cumpărare, factura, bonul de mişcare, nota de recepţie, bonul de 

consum, fişa de magazie, etc.);   

• documente privind relaţiile cu furnizorii, clienţii, bugetul statului şi alte organisme 

publice şi private (factura, ordinul de plată, declaraţii de impozite, taxe, deconturi, etc.);   

• documente privind salariile şi relaţiile cu salariaţii  (statul de salarii, lista de avans 

chenzinal, liste de plată, pontaje, etc.);   

• documente privind încasările şi plăţile  (chitanţa, dispoziţia de încasare/plată, 

monetarul, extrasul de cont, registrul de casă,foaia de vărsământ, biletul la ordin, etc.);     

• documente privind cheltuielile (calculaţia costurilor) veniturile şi rezultatele 

financiare (factura, situaţii de calcul, statul de salarii, raportul de producţie, etc.);   

c) După funcţiile şi rolul pe care îl îndeplinesc în reflectarea evenimentelor şi 

tranzacţiilor: 

• documente de dispoziţie, consemnează ordinul de efectuarea a unei operaţii, tranzacţii, 

activitate (comanda, dispoziţia de livrare, dispoziţia de încasare/plată, etc.);   

• documente de execuţie, reflectă efectuarea unei operaţii sau proces economic, servind 

ca bază în efectuarea înregistrărilor contabile (chitanţa, factura, bonul de vânzare, etc.);   

• documente mixte – care îmbină caracteristicile celorlalte tipuri de documente, spre 

exemplu dispoziţia şi execuţia (bonul de consum, etc.);   

• documente contabile, reflectă operaţiuni ce produc modificări ale nivelului activelor, 

datoriilor, capitalurilor proprii, veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor perioadei (nota de 

contabilitate,registrul jurnal,registrul inventar, registrul cartea – mare, fişa de cont pentru 

operaţiuni diverse, etc.);   

• documente de sinteză şi raportare contabilă denumite situaţii financiare anuale  

(bilanţul, contul de profit şi pierderi, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificării 

capitalurilor proprii, notele explicative şi politicile contabile);   

d) După sfera de cuprindere şi circuitul realizat: 

• documente internalizate sunt documentele care circulă numai între compartimentele 

funcţionale ale întreprinderii, neafectând relaţiile cu terţii: nota de transfer – predare – 

restituire, fişa de magazie, raportul de gestiune, registrul de casă, bonul de consum,etc; 

• documente externalizate sunt documentele care reflectă relaţiile întreprinderii cu terţii: 

furnizori, clienţi, etc. Circulând îbn afara compartimentelor proprii adică în exterior 

(documente externe: factura, chitanţa, ordinul de plată, etc.). 

 e) După stadiul (faza) şi gradul de agregare a operaţiilor consemnate: 

• documente primare – consemnează operaţiile, evenimentele şi tranzacţiile pentru 

prima dată în momentul şi la locul producerii lor (chitanţa, nota de recepţie, etc.); 

• documente centralizatoare, grupează şi sistematizează operaţii şi tranzacţii de acelaşi 

fel, ce prezintă aceeaşi natură şi conţinut economic fiind întocmite pe baza 
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documentelor primare (registrul de casă, jurnalul privind vânzările, borderoul de 

vânzări, raportul de gestiune, etc.). 

Prezentăm mai jos principalele documente justificative financiare în functie de 

natura decontărilor. 

 Documentele justificative financiare utilizate în cadrul decontărilor în numerar sunt: 

 - Dispozitia de plată – încasare către casierie 

 - Bonul de vânzare si monetarul 

 - Registrul de casă 

 - Chitanta 

 - Bonul de comandă – chitantă 

  

Circuitul documentelor financiar-contabile 

Circuitul documentelor evidenţiază drumul parcurs de acestea  de la intrarea în unitate 

sau de la emitere şi până la arhivare. 

În vederea asigurării unei circulaţii raţionale şi unitare a documentelor, care stau la 

baza înregistrărilor în contabilitate, precum şi pentru ţinerea la zi a contabilităţii se recomandă 

ca directorul financiar-contabil, contabilul şef sau o altă persoană împuternicită să 

îndeplinească această funcţie să întocmească, „Nomenclatorul”  ( lista ) documentelor 

utilizate pentru fiecare operaţie sau activitate economico-financiară precum şi „Graficul 

circulaţiei” documentelor, care se aprobă de conducătorul unităţii. Acest grafic va conţine: 

- denumirea documentelor; 

- persoanele care poartă răspunderea întocmirii lor; 

- data întocmirii; 

- termenul stabilit pentrum predarea documentelor; 

- numărul de exemplare; 

- destinaţia documentelor; 

- alte elemente care se apreciază ca necesare. 

 

Întocmirea documentelor justificative financiare 

Ca regulă generală, documentele justificative trebuie să îndeplinească o serie de 

condiţii de formă şi fond. 

Condiţiile de formă se referă la autenticitatea documentului (întocmirea pe formulare 

corespunzătoare naturii operaţiunii pe care o consemnează, completarea tuturor elementelor 

cerute de rubrica formularului, existenţa tuturor semnăturilor etc.), la valabilitatea 

documentului (înscrierea datei şi condiţiile în care s-au realizat faptele respective etc.) şi 

corectitudinea calculelor. 

Condiţiile de fond au în vedere legalitatea evenimentului economic consemnat, 

realitatea fenomenului economic şi eficienţa operaţiei economice (necesitatea, economicitatea 

şi oportunitatea acesteia.Documentele justificative trebuie întocmite în conformitate cu 

normele în vigoare, elaborate în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice. Conform acestor 

norme înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pix, cu pastă sau prin 

utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz. 

Completarea unui document justificativ trebuie să se facă în mod citeţ, clar şi succint 

fără ştersături, modificări sau alte asemenea procedee; făra a se lăsa spaţii libere între 

operaţiile înscrise, completându-se toate rubricile; fără file libere sau lipsă. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, contabilitatea se ţine in 

limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate in valută se ţine 

atât în moneda naţională, cât şi în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. 

Documentele justificative şi financiar-contabile pot fi întocmite şi într-o altă limbă şi altă 

monedă dacă acest fapt este prevăzut expres printr-un act normativ (de exemplu, Codul fiscal, 

referitor la factura). 

In documentele justificative si in cele contabile nu sunt admise stersaturi, modificari 

sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in 

acestea sau file lipsa.  
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Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca 

acestea sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta. Corectarea se face in 

toate exemplarele documentului si se confirma prin semnatura persoanei care a 

intocmit/corectat documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii corecturii.  

In cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza 

cărora se primeste, se elibereaza sau se justifica numerarul, ori al altor documente pentru care 

normele de utilizare prevad asemenea restrictii, documentul intocmit gresit se anuleaza si 

ramane in carnetul respectiv.  

La corectarea documentului justificativ in care se consemneaza operatii de predare-

primire a valorilor materiale si a mijloacelor fixe este necesara confirmarea, prin semnatura, 

atat a predatorului, cat si a primitorului.  

In cazul completarii documentelor prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare 

automata a datelor, corecturile sunt admise numai inainte de prelucrarea acestora, 

mentionandu-se data rectificarii si semnatura celui care a facut modificarea. Documentele 

prezentate in listele de erori, anulari sau completari (pe baza carora se fac modificari in fisiere 

sau in baza de date a unitatii) trebuie sa fie semnate de persoanele imputernicite de 

conducerea unitatii.  

 

Proceduri, tehnici şi instrumente privind verificarea corectitudinii întocmirii 

documentelor justificative financiare  

Verificarea documentelor primare întocmite în întreprindere sau primite de la terţi, 

vizează atât forma cât şi conţinutul operaţiunilor consemnate în ele. 

A. Verificarea documentelor primare sub aspectul formei 

Sub aspectul formei se verifică: 

• dacă toate înregistrările din contabilitate au la bază documentele legale, respectiv 

utilizarea imprimatelor corespunzătoare operaţiunilor consemnate în ele. Modelele 

imprimatelor (registre contabile şi formulare comune pe economie) şi instrucţiunile de 

completare, ce se utilizează de agenţii economice sunt aprobate prin ordin al ministrului 

finanţelor.  

• modul de completare a documentelor, dacă au fost întocmite la timp şi conţin toate 

elementele necesare fără simplificări artificiale şi omisiuni, ce pot favoriza şi genera erori 

de prelucrare, fraude, falsuri, şi care implicit îngreunează controlul; 

• dacă se respectă normele legale privind corectarea erorilor din documente, (corectarea 

erorilor pe toate exemplarele, fără ştersături cu înscrierea datei corecturilor şi semnătura 

persoanelor care au întocmit şi aprobat documentele respective); 

• dacă documentele respective sunt autentice, prin compararea semnăturilor din 

documentele respective cu cele din fişele specimenelor de semnături; 

• dacă s-au folosit documente centralizatoare, se verifică dacă acestea cuprind numai 

operaţiuni de aceeaşi natură şi din aceeaşi perioadă de gestiune; 

• dacă se respectă graficele de circulaţie a documentelor, dacă se întocmesc la timp şi se 

predau la termen şi în numărul de exemplare prevăzut şi dacă se exercită controlul intern 

înainte de a fi supuse procesului de prelucrare a datelor. 

 

B. Verificarea documentelor  sub aspectul conţinutului lor 

Verificarea de fond sau a conţinutului operaţiunilor consemnate în documente se 

referă la urmărirea realităţii, legalităţii, necesităţii, oportunităţii şi economicităţii operaţiilor 

economice. 

Realitatea şi exactitatea operaţiunilor consemnate în documente  se verifică cu ajutorul 

mai multor procedee, dintre care cele mai semnificative sunt: 

a) Verificările faptice 

Constau în examinarea directă pe teren, la faţa locului a realităţii fenomenelor şi proceselor 

consemnate în documente.Formele tipice ale verificărilor faptice sunt: inventarierile de 

control şi recepţionările de bunuri sau lucrări. 

b) Verificările încrucişate 
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Constau în confruntarea exemplarelor diferite ale aceluiaşi document, aflate în entităţi, 

compartimente sau locuri diferite.  

c) Verificările reciproce  

Se realizează prin confruntarea de documente sau evienţe diferite, dar în care sunt reflectate 

operaţiuni similare sau între care trebuie să existe anumite corelaţii. Exemple: confruntarea 

cantităţilor din „Bonurile de predare-transfer-restituire” sau din „Rapoartele de fabricaţie” cu 

„Bonurile de lucru” (pentru consumul de manoperă), cu „Bonul de consum” (pentru consumul 

de materii prime) etc. 

d) Probele de laborator 

Se utilizează atunci când complexitatea unor operaţiuni înscrise în documente depăşeşte 

nivelul de pregătire, competenţă legală, sau aparatura de care dispune cel care efectuează 

verificarea documentelor. În acest caz se recurge la serviciile unor specialişti în materie, 

laboratoare de specialitate, organe de control specializate în analize tehnice şi fizico-chimice. 

Exemple: stabilirea compoziţiei unor produse; respectarea reţetelor de fabricaţie; rezistenţa şi 

fiabilitatea unor produse; randamentul energetic sau termic al unei instalaţii. 

e) Confirmarea constatărilor  

Se realizează cu ajutorul informaţiilor verbale sau scrise culese de la personalul entităţii sau 

de la terţi. 

 Preluarea  documentelor originale  

Se foloseşte:  

o când există riscul ca unele documente să fie sustrase sau distruse de cei interesaţi;  

o când există riscul ca documentele să fie modificate sau completate cu menţiuni 

suplimentare faţă de ce constatate iniţial; 

o când documentele originale prezintă corecturi şi ştersături neadmise de normele legale; 

-  când semnăturile şi sigiliile sunt îndoielnice sub aspectul autenticităţii. 

a) Confirmările primite de la terţi 

Se apelează la confirmarea de către terţ a datelor cuprinse într-un document întocmit 

de aceştia, la confirmarea rulajelor şi soldurilor unor conturi de creanţe şi datorii, când există 

indicii că documentele au fost falsificate, sau când nu toate documentele au fost înregistrate în 

contabilitate.  

b) Sondajul 

Sondajul se foloseşte când, într-o entitate, numărul operaţiunilor înregistrate este 

foarte mare şi nu se poate asigura cuprinderea în control a tuturor operaţiunilor, deoarece 

costul controlului ar fi prea mare în raport cu utilitatea informaţiilor obţinute din verificarea 

unor operaţiuni nesemnificative. 

c) Examinarea analitică 

După verificarea realităţii datelor consemnate în documente şi în contabilitate sau 

simultan cu această verificare, controlul trebuie să urmărească: 

– Conformitatea tranzacţiilor şi operaţiunilor: legalitatea, regularitatea, sinceritatea 

ăi încadrarea lor în limitele stabilite; 

– Performanţa tranzacţiilor şi operaţiunilor: oportunitatea, economicitatea, eficienţa 

şi eficacitatea acestora. 

 

7.3. Negocierea preţurilor cu furnizorii şi clienţii în vederea rentabilizării activităţii 

 Negocierea comercială este un proces organizat de comunicare între doi sau mai mulţi 

parteneri, care îşi propun adaptarea progresivă a poziţiilor lor în scopul realizării unei 

înţelegeri de afaceri reciproc acceptabile, materializate printr-un contract. Pregătirea 

negocierilor comerciale presupune elaborarea unui program de lucru detaliat care să cuprindă: 

stabilirea obiectivelor negocierii; cunoaşterea partenerilor comerciali; documentarea şi 

informarea; stabilirea strategiilor; elaborarea lucrărilor pregătitoare; analiza soluţiilor posibile; 

integrarea operaţiunii în cadrul general; studierea perspectivelor. Echipa de negociatori se 

stabileşte în raport cu obiectivele propuse, în funcţie de natura şi complexitatea tranzacţiei 

ţinând seama de condiţiile generale în care urmează să aibă loc tratativele. 
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Procesul amplu al negocierii are o serie de etape succesive: 

1. prenegocierea – prima discuţie sau comunicare când ambele părţi lasă să se înţeleagă 

că sunt interesate de abordarea unei probleme. 

2. negocierea propriu-zisă – are ca punct de plecare declararea oficială a interesului 

părtilor de a soluţiona în comun o problemă, de a realiza anumite obiective, 

concretizându-se în încheierea unei înţelegeri, de regulă scrise, care conţine prevederile 

şi măsurile ce trebuie întreprinse pentru realizarea obiectivului comun. 

3. postnegocierea – începe în momentul adoptării înţelegerii şi include ansamblul de 

obiective ce vizează punerea în practică a prevederilor acesteia. 

4. protonegocierea – constă în desfăşurarea în paralel cu negocierea a unei activităţi 

susţinute şi permanente de armonizare tacită a intereselor, a punctelor de vedere. Se 

manifestă prin acte unilaterale ce pot fi luate în considerare de parteneri ca semnale 

încurajante, respectiv descurajante. 

 In comerţ nimic nu se da gratuit şi aceasta are la baza principiul DO UT DES (dau 

dacă îmi dai). Acest principiu funcţionează în strânsă legătură cu modul în care fiecare 

negociator reuşeşte să-şi valorifice propria pricepere, putere de negociere.  

 Puterea de negociere constituie totalitatea mijloacelor pe care negociatorul le poate 

folosi în vederea obţinerii unei soluţii convenite cât mai apropiată de poziţia echipei de 

negociere.  

 Noţiunile de bază utilizate în cadrul procesului de negociere sunt următoarele: 

1. Strategia - ansamblul de decizii care urmează să fie luate în vederea îndeplinirii 

obiectivelor urmărite şi care ţin seama de un mare număr de factori interni şi externi 

cu un grad înalt de variabilitate şi complexitate. 

2. Tactica - acea parte a strategiei menită să stabilească mijloacele şi formele de 

acţiune ce urmează să fie folosite în vederea realizării obiectivelor urmărite. 

3. Tehnica - totalitatea procedeelor ce urmează să fie folosite în desfăşurarea 

discuţiilor între parteneri cu scopul de a se ajunge la încheierea contractului. 

 Alte noţiuni utilizate în cadrul conceptului de negociere sunt: interesul - manifestarea 

unor necesităţi sau trebuinţe ale participanţilor, poziţia reală - cuprinde obiectivele pe care o 

parte urmăreşte să le atingă, pentru satisfacerea intereselor sale, poziţia de negociere - 

totalitatea intereselor uneia din părţi, poziţia declarată iniţial, spaţiul de negociere - prin 

exagerarea într-o anumită măsură a intereselor proprii. 

 

Negocierea cu furnizorii  

 Negocierea cu furnizorii se face în scopul acordării de facilităţi de plată: discount-uri 

/gratuităţi oferite sau obţinute, discount-uri la cantităţi mari sau la termenele de achitare a 

facturilor etc. 

 Negocierea cu furnizorii se face prin metode optime obţinerii unor facilităţi de plată. 

 Preturile sunt stabilite de PIAŢA, însă producătorii nu vând pieţelor, ci oamenilor, iar 

aceştia nu deţin informaţii perfecte.  

 Informaţiile imperfecte reprezintă un avantaj, dar şi o teroare pentru tine. 

  In cazul când cumpărătorii stau la coada pentru a cumpăra produse sau servicii,  

PREŢUL vânzătorului va fi mai mare decât dacă vânzătorul ar sta la o coadă similară cu alţi 

vânzători care aşteaptă să-şi vândă produsele şi serviciile. Dar dacă totul se reduce exclusiv la 

preţ, este de preferat să se iasă din domeniul acela de afaceri. 

Negocierea preţului serviciilor opţionale  

 Negocierea preţului serviciilor opţionale locale se face astfel încât să fie profitabile 

pensiunii. O marjă de câteva procente la preţ, la termenul de garanţie, la condiţiile de livrare şi 

transport, la termenul de plată etc. sau o marjă de doar câteva promile, la comision sau 

dobândă, rămân oricând negociabile. 

 Obiectivele negocierii 

 Vânzătorul trebuie să înceapă negocierea având obiective precise.  

 Aceste obiective sunt: 

• calitative (ce produs/serviciu să propună clientului); 
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• cantitative;  

• realiste (bazate pe cunoaşterea pieţei şi a clientului, nici prea timide, nici prea 

ambiţioase); 

• detaliate (răspunsuri referitoare la eventuale reduceri, termene şi modalităţi de livrare 

şi de plata). 

 Vânzătorul îşi poate stabili şi obiective alternative, valabile în cazul în care obiectivul 

principal nu a fost atins: o comandă mai puţin importantă; un serviciu/produs mai ieftin; o 

prezentare de produs; probarea produselor; o nouă întâlnire; trimiterea unui deviz.  

 Obiectivele permit vânzătorului: să îşi mobilizeze energia pentru atingerea unui scop 

precis; să ştie care este limita până la care poate face concesii; să îşi autoevalueze participarea 

la negociere. 

 

12 PUNCTE CHEIE ALE NEGOCIERII 

1. Cunoaşteţi-vă obiectivul, faceţi-l cunoscut, cunoaşteţi pe cel al partenerului 

2. Adaptaţi-vă în permanenţă ştiind să vă sprijiniţi pe punctele comune 

3. Definiţi un cod de comunicare 

4. Definiţi o  strategie şi previzionaţi punctele de ruptură 

5. Stabiliţi condiţiile pentru un climat de încredere 

6. Cunoaşteţi-vă propriile puteri şi pe ale altora 

7. Să ştiţi să ascultaţi, să propuneţi, să relansaţi, să vă păstraţi calmul 

8. Respectaţi-vă interlocutorul 

9. Învăţaţi să seduceţi 

10. Păstraţi firul conducător indiferent ce se întâmplă 

11. ATENŢIE la jocul de situaţii care poate să facă să devieze conversaţia 

12.     Stabiliţi un contract cu clauze şi garanţii reciproce 

 

7.4. Supravegherea întocmirii situaţiilor financiare, a finalizării tranzacţiilor cu clienţii 

 
Controlul intern – competenţe şi obiective în activitatea hotelieră   

 Controlul elimină abaterile şi piedicile şi asigură atingerea obiectivelor fixate. 

 Chiar şi cel mai mic hotel necesită înregistrarea informaţiilor contabile în legătură cu 

încasările şi cheltuielile, precum şi controlul exactităţii lor. Cu atât mai mult, direcţia şi 

acţionarii unui mare hotel sunt interesaţi să instituie un sistem de control, pentru a fi siguri de 

punerea eficientă în valoare şi conservarea patrimoniului. 

 ”Controlul intern se traduce prin toate procedurile şi metodele de control, care permit 

măsurarea, evaluarea şi asigurarea eficacităţii şi corectitudinii informaţiilor contabile”. 

 Principala caracteristică a sistemului de control intern este separaţia şi independenţa 

funcţiilor operaţionale ( care stau la originea faptelor), contabile ( care înregistrează faptele în 

contabilitate) şi de control ( care verifică concordanţa faptelor cu înregistrările). Această 

separaţie ( ”organizaţional divorcement”) constituie mecanismul de bază pentru protecţia 

împotriva fraudelor şi erorilor şi pentru asigurarea corectitudinii informaţiilor contabile. Nici 

un alt departament sau serviciu operaţional sau funcţional nu trebuie să poată exercita vreun 

control asupra înregistrării informaţiilor contabile, ceea ce de fapt reprezintă principiul 

autonomiei contabilităţii. 

 Permisele aplicării practice a controlului intern sunt reprezentate de: competenţa şi 

integritatea morală a întregului personal; capacitatea responsabililor de a asigura supervizarea 

eficace şi permanentă a activităţii; selecţia, formarea şi supervizarea lucrărilor care asigură 

tratarea informaţiilor contabile. Aplicarea practică a controlului intern al corectitudinii 

înregistrărilor are la bază efectuarea de controale intermitente ( prin sondaj) şi controale 

reciproce. 

În marile lanţuri hoteliere, verificarea aplicării regulilor de control intern se face 

printr-un serviciu de audit intern. Activitatea acestui serviciu se sprijină pe următoarele 

elemente: 
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 - toate regulile de înregistrare şi procedurile de control fac obiectul descrierii detaliate 

prin intermediul unor manuale; 

 - verificarea aplicării regulilor de control intern se face cu utilizarea chestionarelor şi 

listelor de control intern; 

 - verificarea aplicării procedurilor se face prin sondaj; 

 - calcularea indicatorilor ( rate) specifici şi efectuarea de analize ale exploatării 

permite identificarea anomaliilor faţă de nivelul obişnui al activităţii unui hotel. 

Controlul mişcării banilor are o importanţă primordială în activitatea hotelieră deoarece: 

 - o mare parte a serviciilor hoteliere sunt încasate numerar; 

 - creşterea importanţei debitorilor impune aplicarea de controale riguroase, termenele 

de recuperare trebuind să fie, în principiu, relativ scurte; 

 - cu excepţia grupurilor de turişti şi a manifestărilor de tipul conferinţei, totalul 

încasărilor este compus dintr-o multitudine de mici încasări, fiecare în parte corespunzând 

unui client individual; 

 - în principiu, clientul este mereu altul; 

 - din ce în ce mai mult, furnizorii solicită plata în momentul livrării sau consimt asupra 

unor vânzări pe credit numai pentru perioade scurte. 

 Controlul mişcării banilor priveşte, deopotrivă, controlul încasărilor – care constituie 

obiectul de activitate al unui compartiment specializat din cadrul serviciului contabilitate - şi 

controlul plăţilor. 

 Elementele de bază ale controlului încasărilor sunt: 

– înregistrarea încasărilor se face pe tipuri de încasări şi pe puncte de vânzare; 

– înregistrarea încasărilor se face pe baza notelor de plată eliberate; 

– toate serviciile prestate şi cheltuielile efectuate în favoarea clientului trebuie 

înregistrate zilnic, cât mai rapid posibil, pe baza documentelor justificative; 

– încasările vor fi depuse la bancă în cel mai scurt interval de timp posibil; 

– operaţiunile de schimb valutar vor fi supuse unui control riguros, dat fiind că nu 

constituie o operaţiune normală, ci mai degrabă o derogare. 

 În ceea ce priveşte controlul plăţilor, regulile de control intern fac referire la: 

– separarea funcţiilor de plată şi de înregistrare contabilă; 

– aplicarea unei proceduri riguroase de autorizare şi control al cheltuielilor înaintea 

efectuării plăţilor. 

 În acest context, o importanţă particulară poate dobândi evidenţierea principalelor 

fraude şi erori cu privire la mişcarea banilor în hotel: 

 - omiterea voluntară sau involuntară a înregistrării unei încasări; 

 - înregistrarea unei încasări la un preţ inferior celui real perceput; 

 - ”împrumutul” încasărilor de către un lucrător, înregistrarea acestora ca drept de 

creanţă şi ” manevrarea ” stingerii dreptului de creanţă respectiv; frauda este posibilă în 

condiţiile în care de încasarea contravalorii serviciilor şi debitori se ocupă una şi aceeaşi 

persoană; un client care plăteşte în numerar va fi înregistrat ca debitor, suma fiind păstrată, 

apoi, cu o sumă mai mare încasată în numerar de la un alt client, va fi acoperit primul debit şi 

va fi creat un altul, păstrându-se şi diferenţa dintre cele două sume, ş.a.m.d; 

 - efectuarea de către casieri de operaţiuni de schimb valutar în nume propriu sau 

aplicarea voluntară ori involuntară a unui alt curs de schimb; 

 - achitarea de două ori a unei facturi sau plata unei sume superioare valorii facturii; 

 - complicitatea între şeful serviciului aprovizionare şi un furnizor, pentru 

aprovizionarea cu produse la un preţ superior preţului pieţei; 

 - aprovizionarea cu cantităţi exagerate în raport cu nevoile reale; 

 - achitarea unei facturi pentru produse neprimite; 

 - plata unor lucrători fictivi, plăţi superioare orelor efectiv lucrate, plata neconformă 

realităţii a orelor suplimentare, plata neconformă contractului individual de muncă. 

Controlul alimentelor şi băuturilor este organizat distinct, la nivelul unui  serviciu. 

Importanţa sa rezidă în riscul crescut de producere a greşelilor şi a fraudelor, precum şi în 
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realitatea potrivit căreia departamentul alimentaţie înregistrează o rată profitului relativ 

scăzută. 

 În restaurant, pe baza notelor de plată eliberate, casierul ţine o evidenţă a numărului de 

porţii din fiecare preparat şi a meniurilor cu preţ fix vândute. Aceeaşi funcţie poate să o 

îndeplinească o casă de marcat. Pentru fiecare preparat sau meniu este realizat un total zilnic, 

care este transmis serviciului controlul alimentelor şi băuturilor. Prin aplicarea costurilor de 

achiziţie individuale, aici este calculat costul de achiziţie aferent cifrei de afaceri realizate. 

Prin cumul, la nivel de lună, se obţine costul teoretic de achiziţie corespunzător. O asemenea 

manieră de calcul a costului de achiziţie aferent cifrei de afaceri a unei întregi are 

aplicabilitate în varianta contabilităţii analitice global – valorice, pe total gestiune, la cost de 

achiziţie. 

 La sfârşitul lunii, consumul efectiv în expresie valorică se calculează astfel: 

   stoc la începutul lunii 

   + achiziţii în cursul lunii 

   - consumul aferent mesei personalului 

   - consumul aferent meselor oferite gratuit 

   - stoc la sfârşitul lunii 

   = materii prime consumate 

 Rata reală a costului de achiziţie: 

    

  cost de achiziţie materii prime consumate x 1000 

   cifră de afaceri fără T.V.A. 

 

 Dacă din compararea ratei teoretice cu rata reală a costului de achiziţie rezultă o 

diferenţă mai mare de 1,5 – 2 %, în sensul unui consum real superior, se procedează la 

identificarea şi analiza cauzelor : risipă sau sustrageri. 

 Consumul şi, implicit, rata costului de achiziţie pot fi calculate pe total, distinct pentru 

alimente şi băuturi, precum şi pentru fiecare dintre principalele grupe de alimente şi băuturi în 

parte. În unele hoteluri, pentru fiecare dintre cele şase posturi, normele prevăd că rata reală a 

costului de achiziţie nu trebuie să depăşească 35%. Evident, nivelul ratei reale a costului de 

achiziţie pentru o grupă de produse este dependent nu atât de fenomenul risipei şi 

sustragerilor, cât de nivelul ratei teoretice a costului de achiziţie pentru fiecare preparat şi 

băutură în parte. 

 Premisa determinării consumului efectiv de materii prime alimentare şi băuturi este 

creată prin efectuarea lunară a inventarului fizic. În bucătărie şi în bar inventarul poate fi 

efectuat zilnic. O dată la trei luni ar trebui inventariat întreg patrimoniul. Legea contabilităţii 

nr. 82/1991,stabileşte obligaţia ca inventarierea generală a patrimoniului să se facă ” cel puţin 

o dată pe an pe parcursul funcţionării”. 

 Inventarul fizic se efectuează de trei persoane: gestionarul bunurilor, reprezentantul 

direcţiei şi controlor ( revizorul de gestiune ). 

   

Contabilitatea – sursă de informaţii şi date pentru managementul şi controlul intern 

 Obiectivul principal al contabilităţii îl constituie furnizarea de informaţii atât pentru 

managementul propriu, asociaţi acţionari, cât şi pentru clienţi, furnizori, bănci, organele 

fiscale, precum şi alte persoane juridice şi fizice. 

 Pentru a fi în măsură să asigure cunoaşterea poziţiei financiare şi a performanţelor 

entităţilor, contabilitatea  trebuie să se conformeze următoarelor cerinţe: 

 - înregistrarea permanentă, cronologică şi sistematică a existenţei şi mişcării 

elementelor patrimoniale; 

 - înregistrarea şi prelucrarea datelor necesare eliberării programelor de activitate şi a 

strategiilor de dezvoltare. 

 - prelucrarea, păstrarea şi verificarea datelor cu privire la operaţiunile care au avut loc; 

 - furnizarea de informaţii cu privire la cheltuieli, venituri şi rezultate financiare, 

inclusiv controlul operaţiilor patrimoniale efectuate; 
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 - furnizarea datelor necesare elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli; 

 - furnizarea informaţiilor necesare managerilor şi administratorilor; 

 - obţinerea informaţiilor necesare întocmirii situaţiilor financiare anuale ale 

întreprinderii ( bilanţ, cont de profit şi pierderi, situaţia modificării capitalului propriu, situaţia 

fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative); 

 Realizarea acestor obiective este condiţionată de îndeplinirea funcţiilor sale, şi anume: 

 Funcţia de înregistrare. 

 Funcţia de informare. 

 Funcţia de control. 

 Funcţia juridică. 

 Funcţia de analiză. 

 Funcţia previzională 

 

Particularităţi  privind  organizarea  şi conducerea contabilităţii în partidă dublă la  

societăţile comerciale  de turism 

 Conducerea serviciului de contabilitate revine contabilului - şef. Serviciul regrupează 

următoarele compartimente: casă-facturare, casierie generală, controlul încasărilor, debitori, 

furnizori, trezorerie. 

 După ce înregistrează toate prestaţiile furnizate clientului, compartimentul casă-

facturare asigură încasarea notei de plată sau transmiterea ei la compartimentul debitori, dacă 

s-a acceptat constituirea unui drept de creanţă. Lucrătorul de noapte este cel care procedează 

la înregistrarea contravalorii serviciului de cazare şi elaborează rapoartele de activitate ale 

zilei. 

 Trezoreria este responsabilă de înregistrarea şi controlul operaţiunilor bancare şi de 

casă. Ea verifică depunerile la bancă ale casieriei generale şi asigură virarea sumelor datorate 

furnizorilor, precum şi plata personalului. 

 Compartimentul casă – facturare  trebuie să centralizeze ansamblul vânzărilor 

realizate în hotel. Zilnic se determină cifra de afaceri a hotelului, precum şi suma datorată de 

fiecare dintre clienţii prezenţi la hotel. 

 Atribuţiile casierilor diferă, după cum este vorba de lucrătorul de zi sau lucrătorul de 

noapte ( night auditor). În cursul zilei, în cadrul compartimentului casă – facturare se 

desfăşoară următoarele operaţiuni principale: 

 - înregistrarea în fişele de cont ( conturi) ale clienţilor cu cazare a serviciilor de care au 

beneficiat la hotel, mai puţin serviciul de cazare; 

 - efectuarea operaţiunilor de schimb valutar; 

 - întocmirea notelor de plată ( facturi ) şi încasarea lor. 

 În cursul nopţii ( program 23,00 – 7,00), principalele lucrări realizate sunt: 

 - înregistrarea în fişele de cont ale clienţilor a serviciului de cazare; 

 - închiderea (aducerea la zero) a caselor de marcat din întregul hotel; 

 - închiderea conturilor clienţilor şi elaborarea rapoartelor de activitate ale zilei. 

 Casierul de noapte este cel care aduce la zero casele de marcat din restaurantele şi 

barurile hotelului şi preia banda de control, pe care o va preda dimineaţa controlului 

încasărilor. 

 Închiderea conturilor clienţilor – stabilirea rezultatelor operaţiunilor angajate la nivelul 

front – office-ului şi a sumelor datorate de clienţii prezenţi la hotel – permite întocmirea 

”decontului zilnic”. În acelaşi timp, la recepţie este întocmit ”raportul recepţionarului de 

noapte”, care cuprinde informaţii statistice cu privire la mişcarea clienţilor şi ocuparea 

camerelor.  ”Raportul recepţionerului de noapte” este confruntat cu ”raportul guvernantei”, 

eventualele diferenţe fiind consemnate în documentul ”litigii cu privire la starea camerelor”.

 În România, informaţiile ”decontul zilnic” şi ale ” raportului recepţionerului de 

noapte” se vor a fi reunite în ”raportul de gestiune”. 

 Tot lucrătorului casier de noapte îi revine întocmirea ” recapitulaţiei generale a 

vânzărilor de preparate culinare şi băuturi”. Elaborarea acestui document centralizator se face 

pe baza ”decontului încasărilor”, întocmit, la rândul său, de casieria fiecărui restaurant şi bar. 
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”Decontul încasărilor” cuprinde menţiuni cu privire la notele de plată emise şi comportă o 

distincţie între mic dejun, prânz şi cină; se predă casierului de noapte însoţit de copiile notelor 

de plată. În România, funcţii apropiate îndeplinesc documentele cunoscute sub denumirile de 

”centralizatorul vânzărilor pe unitate” – întocmit însă la nivelul fiecărui restaurant - şi 

respectiv ”borderou”- întocmit de fiecare chelner sau casier, în funcţie de sistemul utilizat; 

întocmirea de către casier corespunde ”sistemulului francez”. 

 Pe baza ”decontului zilnic”, a ”recapitulaţiei generale a vânzărilor de preparate 

culinare şi băuturi” şi a ” raportului recepţionarului de noapte”, controlorul încasărilor 

elaborează ”raportul zilnic al încasărilor” sau ” situaţia zilnică”. Este vorba de o sinteză a 

activităţii hotelului. Pentru a fi întrunită una dintre caracteristicile rapoartelor, aceea de 

operativitate, ”raportul zilnic” trebuie întocmit şi transmis cât mai devreme posibil. În 

general, în hotelurile de lanţ, ”raportul zilnic” este transmis direcţiei înainte de ora 11,00 a 

fiecărei zile. 

 Încasările fiecărui punct de vânzare din hotel sunt depuse la casieria generală. 

Depunerea se realizează prin intermediul ” plicului de casă”, care conţine încasările în 

numerar, precum şi recapitulaţii ale cecurilor şi card-urilor acceptate. Câte un asemenea ”plic” 

este pregătit la nivelul fiecărui punct de vânzare. În prezenţa unui martor, ”plicul” este 

introdus printr-o fantă în casa de depozit rezervată acestui scop, localizată aproape de 

recepţie. Un registru plasat alături permite înscrierea operaţiunii. Preluarea ”plicului” de către 

casierul general se face tot în prezenţa unui martor şi cu înscrierea în registru. Martorul asistă 

pe loc la confruntarea conţinutului ”plicului” cu menţiunile din registru. De fiecare dată când 

asistă la o operaţiune de depunere sau ridicare a unui ”plic”, martorul îşi certifică prezenţa 

semnând în registru. 

 Trezoreria ( financiarul ) asigură verificarea finală cu privire la ansamblul încasărilor 

hotelului. Din motive de eficacitate a activităţii şi a controlului intern, este necesară separarea 

gestiunii conturilor clienţilor care au părăsit hotelul fără ca serviciile prestate să fie achitate, 

de gestiunea conturilor clienţilor prezenţi încă în hotel. Compartimentul debitor este 

responsabil de conturile clienţilor pentru care încasarea serviciilor se face ulterior. 

 În acest caz, la plecare, nota de plată îi este prezentată clientului pentru semnătură. 

Compartimentul casă-facturare asigură transmiterea notei de plată controlorului încasărilor 

pentru verificare. În cele din urmă, nota de plată intră în posesia compartimentului debitor, 

care întocmeşte factura de transmis clientului. În continuare, compartimentul debitor îşi 

asumă ţinerea la zi a conturilor individuale ale clienţilor. Gestiunea conturilor clienţilor 

cuprinde analiza periodică a creanţelor, în funcţie de vechimea acestora, precum şi, în caz de 

întârziere, stabilirea unui contact cu clientul. 

  

Totalurile balanţelor realizate pe categorii de clienţi permit întocmirea unei 

recapitulaţii generale, care include şi sumele primite sub formă de plăţi în avans din partea 

clienţilor.  
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 RAPORT  ZILNIC  AL ÎNCASĂRILOR   

  ziua 

curentă 

cumul 

lunar 

cumul 
anual          

( luni 

întregi) 

 

 
ziua 

curentă 

cumul 

lunar 

cumul 
anual          

( luni 

întregi)    

CAZARE CIFRĂ DE AFACERI CAMERĂ 

N
r.

 c
am

er
e 

Cont propriu       

C
am

er
e 

Individuali       

Individuali 

sistem 

rezervare       Cond.speciale       

Individuali 

agenţii       Seminarii       

Condiţii 

speciale       Grupuri       

Seminarii       Subtotal       

Grupuri       Reduceri       

Total camere       Total A       

Camere 

imobilizate       C.A. ALIMENTAŢIE     

Camere libere       Grill       

Total capacitate       Mic dejun       

Grad de ocupare ( % )       Bar       

Număr clienţi       Subtotal       

Indice de frecventare       Banchete       

T
ar

if
 c

am
er

ă 

Medie 

individuali       Total B (fără taxe serv)       

Condiţii 

speciale       Taxă serv.15%       

Seminarii       Total B (fără taxe serv)       

Grupuri       Nr.couverts grill       

Medie total       Preţ mediu grill       

No-show         Nr.couverts banchete       

Camere 
anulate         Preţ mediu banchete       

Camere 

refuzate         
C.A. ÎNCHIRIERI ŞI CONCESIUNI 

Total A+B+C+D(fără taxă serv)     Sală de reuniuni       

Total A+B+C+D(inclusiv 

taxă serv) 
      Automate cu câştiguri       

Plăţi pentru clienţi       TOTAL  C       

Report precedent       C.A. VÂNZĂRI  ŞI  DIVERSE 

Total   *   Telefon,telex       

Încasare zi   **   Boutique       

Debitori diverşi   **   Spălătorie       

Total de reportat ***     Publicaţii       

Control Nr. reducere la zero Bar de noapte,minibar       

Total de reportat din ultima zi a lunii   Diverse       

Total cumulat *  Total   D       

Încasări şi debitori diverşi **       
Total de reportat ***  Efectiv  Hotel  Grill: 

      (ultima zi a lunii)  TOTAL:  

      
NUMELE ŞI 
SEMNĂTURA:    

      VIZA ŞEF RECEPŢIE:    

      VIZA CONTABILITATE:    

      VIZA DIRECŢIE:    

   

 

 

 

Supravegherea echilibrului financiar cu ajutorul documentelor contabile de sinteză 

 Echilibrul financiar constituie o parte semnificativă în analiza poziţiei financiare a 

întreprinderii. Poziţia financiară a întreprinderii se reflectă din bilanţul contabil al 
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întreprinderii. Poziţia financiară a întreprinderii evidenţiază relaţiile cu terţele persoane, în 

persoana investitorilor, a creditorilor, salariaţilor, statului,etc.  Împreună cu analiza contului 

de profit şi pierderi ( analiza performanţei întreprinderii)m analiza poziţiei financiare a 

întreprinderii subliniază modalităţile de asigurare a echilibrului financiar pe termen lung şi 

scurt şi stabileşte rentabilitatea activităţii întreprinderii. 

 La baza analizei echilibrului financiar stau o serie de documente contabile de sinteză 

printre care se numără forma retratată a bilanţului, tablou de utilizări – resurse, tablou de 

trezorerie,etc. Bilanţul retratat clasifică elementele de active funcţie de gradul de lichiditate, în 

timp ce componentele de pasiv sunt ordonate descrescător funcţie de exigibilitatea lor. 

Retratarea este necesară pentru a elimina non-valorile înscrise în bilanţul iniţial, reclasificarea 

corespunzătoare a posturilor bilanţiere, ori apelarea la reevaluări. 

 Situaţia netă a întreprinderii oferă informaţiile de start în analiza specifică a 

echilibrului financiar. Situaţia netă nu reprezintă altceva decât rezultatul diferenţei dintre 

totalul activului şi mărimea datoriilor deja contractate de întreprindere. 

SN = Activ – Datorii 

 Un activ reprezintă o resursă controlată de către întreprindere ca rezultat al unor 

evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru 

întreprindere. 

Activ = Capitaluri_ proprii – Datorii 

 

 O datorie reprezintă o obligaţie prezentă a întreprinderii ce curge din evenimente 

trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse din întreprindere care 

încorporează beneficiile economice. 

 Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual  al acţionarilor în activele întreprinderii 

după deducerea tuturor datoriilor sale. Prin urmare, capitalul propriu coincide cu mărimea 

situaţiei nete a întreprinderii, reprezentând baza de recuperare a investiţiilor acţionarilor, în 

momentul lichidării. Capitalurile proprii sunt cunoscute ca având exigibilitatea cea mai 

ridicată în rândul pasivelor. 

 Regula generală de menţinere a stării de echilibru constă în asigurarea parităţii 

maturităţii pasivelor şi activelor. Astfel nevoile permanente trebuie finanţate pe seama 

afectării resurselor stabile, permanente, iar nevoile temporare vor fi finanţate din resursele 

temporare. 

 Surplusul de finanţare degajat de ciclul de finanţare al investiţiilor poartă denumirea 

de fond de rulment. Matematic se determină după relaţia: 

 

FR = Surse_permanente – Alocări _ permanente 

 

 Fondul de rulment deserveşte la stabilirea existenţei echilibrului pe termen lung. 

 Politica de mărire a stocurilor, acordare de credite clienţilor,etc., trebuie acoperite de 

parte din fondul de rulment obţinut. În caz contrar se instalează o stare de dezechilibru 

financiar pe termen scurt. 

 Trezoreria netă reprezintă diferenţa dintre mărimea fondului de rulment şi nevoia de 

fond de rulment. În ipoteza unei trezorerii nete pozitive, activitatea întreprinderii se dovedeşte 

a fi eficientă la nivelul tuturor ciclurilor de activitate ( ciclul de investiţii, ciclul de finanţare şi 

respectiv ciclul de exploatare). 

TN = FR – NFR 

 

 O trezorerie netă pozitivă relevă faptul că întreprinderea a încheiat un exerciţiu 

financiar cu un surplus monetar materializat prin disponibilităţi monetare ( casă, bancă). De 

remarcat că, o trezorerie netă pozitivă foarte ridicată nu reprezintă un punct forte în gestiunea 

financiară a întreprinderii. Managerii trebuie să utilizeze această trezorerie prin plasarea în 

diferite valori mobiliare, urmărind să obţină beneficii viitoare. 

 O trezorerie netă negativă relevă un dezechilibru financiar pe termen scurt, cu 

repercusiuni iminente în planul menţinerii stabilităţii financiare pe termen lung. O astfel de 
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trezorerie obligă întreprinderea la contractarea de noi credite pe termen scurt. Singura 

posibilitate de a tempera această stare de dificultate financiară este aceea de a găsi soluţii de 

finanţare pe termen scurt, în condiţii de cost cât mai mici. 

 Modalitatea de agregare a acestor concepte poate fi redată sub forma tabelului 

următor: 

 

ACTIV PASIV 

     Active stabile 

                                               

                                                   Capitaluri permanente 

    

Necesar fond de rulment 

                                                   Fond de rulment 

Trezoreria netă 

 

  

 

Active  curente                                  Pasive curente 

 

 Varianta trezoreriei în decursul unui exerciţiu financiar este dată de mărimea cash-

flow-ului perioadei. Cash-flow-ul reprezintă diferenţa dintre variaţia fondului de rulment şi  

cea a nevoii de fond de rulment. Mărimea totală a cash-flow-ului este dată de mărimea cash-

flow-urilor aferente fiecărui ciclu de activitate, este strâns legată de mărimea rezultatelor 

activităţii curente a întreprinderii. 

CF = ΔFR – ΔNFR = CF inv + CFfin  + CF gestiune 

 

 Mărimea cash-flow-ului influenţează mărimea capacităţii de autofinanţare a 

întreprinderii. În cazul unui cash-flow pozitiv capacitatea de autofinanţare a investiţiilor 

întreprinderii descrie o evoluţie crescătoare. În cazul unui cash-flow negative al perioadei, 

capacitatea de autofinanţare a întreprinderii este grav afectată, generând o scădere a activului 

net al întreprinderii. 

 Conform relaţiei de mai sus, dacă nevoia de fond de rulment rămâne constantă, 

mărimea cash-flow-ului coincide cu mărimea profitului reinvestit şi mărimea amortizărilor 

cumulate. Aceste componente relevă, în fapt, posibilitatea de dezvoltare şi prosperitate a 

întreprinderii. De asemenea, mărimea acestui cash-flow este aferentă unei singure perioade.

 În concluzie, se desprinde faptul că asigurarea echilibrului financiar al întreprinderii 

reprezintă o condiţie ” sinqua-non” în determinarea structurii de finanţare a întreprinderii, şi 

implicit a structurii sale financiare. 
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Unitatea 8. Promovarea directă a produsului turistic 
 

8.1. Prezentarea  programelor turistice către client 

 Informarea corectă a consumatorului de servicii turistice 
      

 Prezentarea produsului turistic este o activitate de importanţă majoră, care poate 

determina la final obţinerea unei decizii de cumpărare. Se demonstrează şi nu oricum, pentru 

că o persoană se decide adeseori să cumpere un lucru, nu atât pentru calităţile obiective, cât 

pentru ideile pe care şi le face despre produs. Prezentarea produsului trebuie făcută după 

câteva reguli stricte. Pentru realizarea unei demonstraţii reuşite vânzătorul urmează: 

• Să comunice caracteristicile programului turistic, fără să facă exagerări. În comunicarea 

trăsăturilor produsului, acesta va recurge la ilustrare încercând a-l face pe interlocutor 

să-şi imagineze într-un mod cât mai viu şi mai emoţional consumarea sau utilizarea 

acelui produs; 

• Să ofere dovezi pentru calităţile programului, furnizând informaţii pentru ce este 

necesară fiecare calitate; 

• Să enunţe avantajele programului făcând apel la toate simţurile umane; 

• Să-l transforme pe potenţialul cumpărător într-un participant la demonstraţie, să-i arate 

fără să-i spună că în acest moment “el este acela care are nevoie de noi”; 

• Să ofere exemple. 

Este uşor de observat că regulile descrise sunt totodată şi etape ale unei succesiuni de 

comportamente şi activităţi derulate de vânzătorul programului turistic. Acesta trebuie să 

mai ţină cont şi de necesitatea de a folosi acelaşi limbaj cu al interlocutorului şi de a nu-l 

lăsa pe acesta să întrerupă momentul demonstraţiei cu obiecţiuni premature.  

 Nu trebuie să uităm că prezentarea survine după descoperirea nevoilor şi a motivaţiilor 

clientului şi că de cele mai multe ori limbajul clientului conţine destul de multe incoerenţe, 

uneori fiind de-a dreptul ilogic. Din această cauză, vânzătorul va trebui să recurgă la 

rezumarea programelor propuse. 

Etapele de parcurs în elaborarea unui program turistic 

Un program turistic bine întocmit, se face în urma parcurgerii următoarelor etape: 

- Prezentarea ofertei de cazare 

- Inventarierea atuurilor zonei 

- Posibilitatea practicării de către turist a unor activităţi specifice zonei sau sezonului 

- Prezentarea activităţilor recreative posibil de realizat 

- Stabilirea elementelor de atracţie din zonele limitrofe 

- Includerea în program a atelierelor meşteşugăreşti şi de industrie mică din zonă 

În orice program turistic se vor preciza următoarele elemente: 

- adresantul: turist individual sau grupuri de turişti 

- responsabilul de program: cel care poate da informaţii suplimentare, care rezervă 

locurile şi primeşte turiştii 

- durata programului şi perioada de timp pentru care este valabil. 

Elaborarea unui program turistic se poate face la nivel de localitate sau zonă şi trebuie 

sa includă toate obiectivele economice de interes local şi nu numai, ce funcţionează în zona 

respectivă şi pot constitui puncte de atracţie pentru turişti. 

Obiectivele sistemului de comunicatie al firmei turistice privesc: 

• in exteriorul firmei: 

- activitati de informare, atragere si stimulare a clientilor potentiali, in vederea cunoasterii 

firmei si a ofertei sale; 

- provocarea unor modificari favorabile in mecanismul comportamental al clientilor 

potentiali, transformarea acestora -prin diferite metode de convingere- in clienti efectivi. 

• in interiorul firmei: 

– informarea propriilor angajati, precum si cunoasterea opiniilor si dorintelor lor. 
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In masura in care personalul reprezinta interfata directa cu clientul instruirea permanentă a 

personalului trebuie avuta in vedere de catre administratorul pensiunii. Serviciile pensiunii 

trebuie de asemenea verificate in permanenta pentru a asigura respectarea standardelor. 

Procesul de realizare a unei comunicatii eficiente - etape: 

• Structurarea sistemului de comunicatie: 

– alegerea destinatarilor vizati (segmentele spre care firma isi indreapta oferta); 

 Specialistii in comunicare trebuie sa cunoasca situatia actuala a destinatarilor vizati, 

precum si directia in care va fi influentata atitudinea lor. Exista sase etape de pregatire a 

cumparatorului potential: 

 informarea (cat de informati sunt cumparatorii); 

 cunoasterea (pot fi informati fara sa cunoasca personal produsul turistic); 

 placerea (sentimentul de siguranta in legatura cu un produs); 

 preferinta (il pot place, dar nu il prefera); 

 convingerea (prefera, dar nu sunt convinsi de el); 

 achizitionarea (sunt convinsi, dar nu-l achizitioneaza inca). 

– alegerea si structurarea mesajului (informatia, ideea care va fi difuzata); 

Un mesaj este alcatuit din urmatoarele elemente: 

▪ continut (ce se spune), bazat pe elemente de natura: 

▪ structura mesajului - elaborarea se face pornind de la adresant 

▪ forma mesajului, respectiv elementele de convingere ale mesajului. 

Pentru a convinge, mesajul trebuie sa aiba urmatoarele insusiri: 

 sa aiba valoare practica pentru destinatarii vizati (sa fie important la momentul 

potrivit); 

 sa fie interesant pentru grupul vizat; 

 sa furnizeze informatii noi si relevante; 

 sa permita justificarea deciziilor de cumparare; 

 sa produca efecte puternice asupra publicului. 

– alegerea mijloacelor de comunicare (canalul de difuzare, suportul mesajului) 

Canalul de difuzare a mesajului (suportul mesajului), poate fi de natura: 

▪ personala (permite comunicarea directa orala si/sau vizuala,  intre doua sau mai 

multe persoane intre ele -in special in cazul produselor foarte scumpe); 

▪ nepersonala (impersonala), respectiv transmite mesaje fara a folosi contactul sau 

reactia inversa personala. 

 Pentru a creste eficienta mesajului, un rol important il au atmosfera creata si 

evenimentele alese pentru a fi transmis. 

 Comunicarea directă cu clientul 

Conceptul fundamental care defineşte conţinutul activităţii de marketing direct şi 

creează premisele operaţionalizării sale este cel de comunicare directă. Acesta reprezintă 

(Vegheş, 2003) forma de comunicare în care informaţiile sunt adresate direct şi interactiv, sub 

forma unor mesaje specifice, având un caracter personalizat, unei audienţe specifice, în 

vederea stimulării unei reacţii de o anumită natură din partea acesteia.   

Astfel, comunicarea directă: 

– este, înainte de toate, directă pentru că presupune utilizarea unor medii de comunicare 

care permit pensiunii să ajungă nemijlocit la consumatorii vizaţi, în absenţa oricăror 

„intermediari”; 

– este realizată în condiţiile existenţei unei distanţe fizice între pensiune şi consumatorii 

vizaţi prin intermediul campaniilor specifice, acoperită prin utilizarea unor medii de 

comunicare specifice; 

– este interactivă pentru că permite şi chiar urmăreşte activizarea receptorului şi 

transformarea acestuia în emiţător facilitând astfel închiderea curbei comunicării şi 

dezvoltarea unei relaţii de tip emiţător activ – receptor activ; 

– este personalizată, mesajele transmise către publicul vizat prin intermediul campaniilor 

specifice fiind adaptate fiecărui consumator în parte (adaptarea poate implica simpla 

utilizare a unei formule de adresare personalizate dar şi crearea şi difuzarea unui mesaj 
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construit în raport cu nevoile şi aşteptările fiecărui consumator); 

– urmăreşte stimularea unei reacţii directe şi imediate din partea consumatorului 

(determinarea unui anumit comportament al consumatorului, diferenţiat în funcţie de 

obiectivele specifice urmărite), ansamblul reacţiilor consumatorilor formând feedback-ul 

campaniilor specifice. 

 Oferta grupează elemente specifice produselor sau serviciilor, preţurilor sau tarifelor, 

distribuţiei şi comunicării de marketing (privite în sensul tradiţional al acestora), a căror 

combinaţie constituie propunerea adresată consumatorului. Elaborarea ofertei este similară, într-o 

bună măsură, construirii pachetului de produse şi servicii turistice folosit în campaniile de 

vânzări grupate şi presupune adoptarea unor decizii referitoare la: 

– produs (serviciu) 

– preţ (tarif) 

– distribuţie 

– comunicare 

 Comunicarea se referă, în contextul marketingului direct, la procesul de transmitere 

directă, la distanţă, interactivă, personalizată şi vizând generarea unei reacţii specifice. 

 Etapele procesului de vânzare-cumpărare a programelor turistice s-ar putea 

desfăşura după modelul următor: 

- pregătirea (atât cât este posibil) a vânzării; aceasta înseamnă cel puţin a cunoaşte foarte 

bine caracteristicile produsului turistic şi a întocmi un plan generic pentru descoperirea 

nevoilor clientului şi un argumentar; 

- abordarea corectă a clientului, ceea ce înseamnă o ambianţă plăcută pentru desfăşurarea 

întrevederii, respectarea regulilor de politeţe, precizarea clară a obiectivelor; 

- explorarea şi descoperirea nevoilor clientului, ceea ce înseamnă înţelegerea nevoilor, 

aşteptărilor şi a frânelor (inhibiţiilor) clientului, personalitatea, bugetul, urgenţa deciziei 

de cumpărare; 

- prezentarea soluţiei (propunerea de cumpărare a produsului turistic); 

- argumentarea şi demonstrarea 

- răspunsul la obiecţiile clientului; este de notat că obiecţiile clientului pot surveni fie în 

timpul luării de contact, fie pe durata demonstrării-argumentării, fie în etapa luării 

deciziei; 

- concluzia asupra cumpărării produsului turistic, fixarea intenţiei clientului şi luarea 

deciziei; 

- despărţirea de client; 

- continuarea relaţiei de comunicare cu clientul, ceea ce ar semnifica o legătură pentru 

monitorizarea satisfacţiei clientului despre produsul cumpărat, crearea altor oportunităţi de 

vânzare şi transformarea clientului într-un prescriptor de produse. 

 Tipologia clientului 

Clasificarea clienţilor după un criteriu produce tipuri de clienţi. În realitatea cotidiană 

tipurile nu există, ci doar persoane şi personalităţi concrete. Ele sunt doar construcţii 

psihologice care au scopul de a facilita relaţiile interpersonale.  

 Tipologiile clienţilor sunt alcătuite de obicei după criteriile: 

- socio-demografice; 

- socio-stiluri; (acestea sunt grupuri mari de persoane care au aceleaşi 

comportamente, atitudini şi aspiraţii ) 

- comportament (frecvenţă de cumpărare, fidelitate faţă de marcă); 

- profil psihologic 

 după criteriul obiecţiilor 

- clientul dificil; 

- clientul nerăbdător; 

- clientul „şmecher”; 

- clientul „enervat, nervos”; 

- clientul care acordă importanţă detaliilor secundare; 

- clientul presat de timp; 
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- clientul deranjat; 

- clientul tăcut; 

- clientul nedelicat; 

- clientul care îşi ascunde intenţiile; 

- clientul care vrea să manipuleze; 

- clientul care face pe grozavul 

 Tehnici de vânzare 

 Cunoscute de foarte multă vreme acestea au fost sintetizate, astfel. 

 Tehnica nr. 1 (în limba franceză tehnica poartă numele de AIDA) 

- atrage atenţia clientului; 

- stârneşte interesul; 

- provoacă dorinţa; 

- declanşează decizia de cumpărare 

 Tehnica nr. 2 (în limba franceză tehnica poartă numele de DIDADA) 

- defineşte produsul; 

- identifică nevoile clientului; 

- demonstrează produsul; 

- determină acceptarea produsului; 

- produce dorinţa de cumpărare 

- declanşează decizia de cumpărare 

 Tehnica nr. 3 (în limba franceză tehnica poartă numele de MAGASIN) 

- arată produsul cumpărătorului; 

- animează atmosfera; 

- îl ghidează pe cumpărător; 

- îl primeşte 

- îl seduce; 

- îl incită; 

- negociază preţul 

 Tehnica nr. 4 (în limba franceză tehnica poartă numele de PARADIS) 

- luarea contactului; 

- analizarea situaţiei; 

- descoperirea slăbiciunii cumpărătorului; 

- accentuarea slăbiciunii; 

- prezentarea soluţiei; 

- incitarea la luarea deciziei; 

- securizarea cumpărătorului 

 

8.2. Propunerea de variante posibile ale produselor turistice speciale 

              Vânzarea serviciilor pensiunii 

 O atribuţie importantă a departamentului recepţie este de a prezenta clienţilor 

diversele tipuri de cazare şi dotările oferite de pensiune, încurajându-i  să recurgă la ele în 

timpul şederii lor. Această promovare măreşte semnificativ veniturile pensiunii, în special pe 

seama vânzării serviciilor pe adresa clienţilor fără cazare. 

              În general, personalul recepţiei poate ajuta la promovarea vânzărilor prin: 

- încurajarea clienţilor de a folosi întreaga gamă a serviciilor oferite de pensiune, 

- sugestia de a solicita un tip de cazare de categorie superioară. 

 

Abilitatea de a vinde a personalului recepţiei 

 Este necesar ca personalul recepţiei să aibă bune calităţi de vânzare, pentru a 

comercializa avantajos serviciile pensiunii. Pentru aceasta: 

- recepţionerii trebuie să cunoască produsele vândute, între care se includ tipurile şi 

tarifele camerelor şi toate serviciile şi dotările asigurate de pensiune, 
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- recepţionerii să aibă dorinţa de a vinde: să acorde clienţilor atenţia şi îndrumările 

necesare, 

- recepţionerii să dovedească abilităţi de comunicare, 

- să cunoască tehnicile de vânzare. 

Câteva tehnici utile în vânzarea serviciilor pensiunii 

              Personalul recepţiei poate folosi câteva tehnici utile în vânzarea serviciilor. Acestea 

pot include strategiile care urmează. 

Oferirea unei alternative 

              Clienţii nu cunosc întotdeauna întreaga gamă de servicii puse la dispoziţie de 

pensiune. Personalul recepţiei poate promova vânzarea serviciilor prin sugestii făcute 

clientului în legătură cu serviciile care i se potrivesc cel mai bine acestuia sau oferindu-i o 

alternativă pt. a alege. Cele două strategii care se folosesc când i se oferă clientului o 

alternativă privind cazarea sunt cea descendentă şi cea ascendentă. 

              Aplicarea tehnicii descendente implică oferta celui mai scump serviciu din partea 

recepţionerului, iar apoi trecerea graduală la servicii mai ieftine, în cazul în care clientul nu 

intenţionează să achiziţioneze oferta cea mai scumpă. Aplicarea acestei metode este adecvată 

atunci când clienţii sunt interesaţi în primul rând de confort şi calitatea serviciilor şi apoi de 

cost. Prima dată este prezentată varianta cea mai costisitoare, care este cea mai indicată pt. 

acest tip de clienţi. 

              Pe de altă parte, tehnica ascendentă implică prezentarea la început a celei mai ieftine 

variante de cazare şi apoi convingerea clientului să achiziţioneze pachete din ce în ce mai 

scumpe.Această metodă este indicată când grija principală a clientului o constituie costul 

serviciilor. În acest caz, dacă s-ar începe cu cea mai scumpă variantă de ofertă, clientul ar fi 

imediat îndepărtat. Dacă prima dată i de oferă varianta cea mai ieftină, sugerîndu-i-se că 

plătind puţin mai mult va beneficia de o îmbunătăţire importantă a cazării, clientul poate fi 

convins să accepte servicii care au un tarif mediu sau chiar ridicat. 

              La alegerea unei strategii de vânzare, personalul recepţiei trebuie să anticipeze 

motivele care îl determină pe client să folosească un anumit serviciu. De ex, va fi clientul 

interesat dacă i se oferă un serviciu la preţ promoţional sau va fi interesat exclusiv de 

serviciile cu tarif ridicat? 

              În general, se poate presupune că: 

- clienţii bine îmbrăcaţi şi prosperi au rareori un buget redus de cheltuieli, fiind 

preocupaţi mai mult de calitatea serviciilor decât de tarife; 

- clienţii ale căror conturi sunt achitate de companiile lor au tendinţa să cheltuiască 

mai mult decât clienţii care îşi plătesc singuri serviciile; 

- clienţii care doresc să facă impresie bună partenerilor de afaceri sau colegilor tind 

să cheltuiască mai mult, pe servicii de calitate înaltă, 

- clienţii care doresc confort, de obicei achiziţionează servicii scumpe. 

              Prin urmare, personalul recepţiei trebuie să observe şi să asculte cu atenţie clienţii. 

Trebuie să afle mai multe lucruri despre clienţi, cum ar fi scopul vizitei sau detalii despre 

cheltuielile pe care sunt dispuşi să le facă, pentru a le recomanda serviciile cele mai potrivite. 

Vânzarea sugestivă 

              Aceasta este o tehnică importantă de vânzare pentru personalul front-office-ului. Ea 

implică descrierea serviciilor oferite de pensiune de către un membru al personalului şi 

propunerea făcută clientului spre achiziţionare. Tehnica este ilustrată cel mai bine prin 

exemplele următoare. De amintit faptul că, în aplicarea acestei tehnici, trebuie avut grijă să nu 

se exercite o presiune prea mare asupra clientului. 

Situaţia 1 

              Un cuplu care călătoreşte împreună cu copilul. 

              Acţiune. Recepţionerul poate recomanda întreaga gamă de servicii oferite de 

pensiune, printre care: folosirea baby-sitter-ului pentru seara respectivă, rezervarea unei mese 

la restaurantul a la carte al pensiunii. 

Situaţia 2 

              O femeie de afaceri foarte obosită. 
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              Acţiune. Recepţionerul poate sugera un nivel mai ridicat al confortului prin 

atribuirea unei camere cu baie cu jacuzzi. Clienta poate considera această baie o binemeritată 

relaxare, chiar dacă tariful este puţin mai mare. În plus, recepţionerul va informa clienta 

despre modalitatea de apelare a room-service-ului. 

Situaţia 3 

              Un om de afaceri străin, care are o rezervare pentru o cameră standard la tariful 

afişat. 

              Acţiune. Recepţionerul îi va explica avantajele pachetului special pentru afaceri 

(care poate include, de ex, servirea micului dejun, folosirea dotărilor centrului de afaceri, 

asigurarea transportului) şi îi poate sugera trecerea la noul tarif.  

 Tipologia seviciilor turistice 

 Exista 5 mari categorii de produse turistice: 

– Entitatile geografice (destinatie turistica de dimensiunea unui continent. Ex: Europa de 

Sud-Est) 

– Produsele forfetare (un ansamblu de servicii turistice de cazare, alimentatie, transport, 

agrement, tratament, asigurare, asistenta turistica, s.a. oferite la un pret global (de ex. Un 

circuit turistic) 

– Produsele tip “statiune turistica”(statiuni balneare, climaterice, termale, de sporturi de 

iarna) 

– Produse turistice tip “eveniment” (evenimente sportive, culturale, religioase, folclorice, 

recreative. Au insa durata de viata foarte scurta . Ex: Serbarile zapezii, Carnavalul de la 

Rio, etc.) 

– Produsele turistice particulare (pentru practicarea unor sporturi: echitatie, deltaplanorism, 

parapanta, alpinismul, river rafting’ mountain biking, canotaj, etc; desfasurarea unor 

congrese, seminarii, cursuri, hobby-uri: artizanat, muzica, gastronomie, etc.) 

 Produsele turistice integrate – formula “totul inclus”, cuprind aranjamente turistice 

precum: 

- produs turistic tip sejur (un minim, sau serii de 7, 10, 14 sau 21 de zile) – specific 

statiunilor si cluburilor turistice. Ex: odihna si tratament  - Produs turistic 

individualizat. 

- produs turistic tip circuit  - un voiaj, cu sau fara ghid, ce include transportul dus-intors, 

cazarea cu pensiune completa, demipensiune sau numai mic dejun, agrementul. Ex: 

circuit de “descoperire’ a manastirilor din Bucovina, de “aventura” in safari, etc. 

- Aranjamentele “Package-Tour” – combinatie armonioasa intre turismul organizat si 

cel pe cont propriu.Ex: voiaje intreprinse cu autoturisme proprii. (prin cluburi 

automobilistice) 

- Croazierele fluviale si maritime (asigura transport – cazare – restaurare – agrement. 

Atit la bordul navei, cit si in timpul escalelor.).  

- Croazierele pot fi: 

▪ organizata de un armator 

▪ organizata de un tour-operator 

▪ introdusa ca un element de animatie intr-un produs turistic de tip sejur sau 

circuit 

- produs turistic “a la carte” – unicat sau la comanda. In structura dorita de client. 

- produs turistic specializat (pe produs sau pe clientela) Practicat de obicei de agentiile 

mici.Ex: Tabere pentru tineret, vacante pentru pensionari, aranjamente pentru populatia 

rurala, etc. 

 Formulele mixte – sunt produsele turistice in care sunt asociate serviciile de transport 

cu anumite prestatii de tip cazare la hotel, inchiriere de autoturisme la destinatie sau bonuri de 

masa ce pot fi utilizate in diverse structuri de primire sau statiuni turistice. Se concretizeaza in 

produsele turistice clasice (standardizate). De obicei in turismul montan si cel de litoral. 

 Tipuri de turism 

În literatura de specialitate s-au cristalizat diferite clasificări ale formelor de turism, în 

funcţie de numeroase criterii. Cele mai importante clasificări sunt următoarele: 
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1. După locul de provenienţă a turiştilor 

a) turism naţional (intern), practicat de cetăţenii unei ţări în limitele graniţelor acesteia; 

b) turism internaţional (extern), care cuprinde atât vizitele cetăţenilor străini într-o 

ţară, cât şi plecările cetăţenilor autohtoni, în scopuri turistice în afara graniţelor ţării; acesta 

poate fi receptiv (activ, de primire) şi emiţător (pasiv, de trimitere). 

Factorii naturali au un rol hotărâtor în practicarea turismului; formele de relief, reţeaua 

hidrografică, clima, flora, fauna, diferenţiază turismul în: turism montan, turism de litoral, 

de schi, de vânătoare ş.a. 

Unii factori influenţează turismul pe perioade lungi de timp. Aceşti factori sunt: 

creşterea populaţiei globului, creşterea veniturilor populaţiei, creşterea timpului liber, 

modernizarea mijloacelor de transport şi comunicaţii.  

După provenienţa turiştilor deosebim turism intern şi turism extern, iar în funcţie 

de sensul circulaţiei turistice deosebim turism emitent sau turism receptor. 

În funcţie de provenienţa turiştilor, turismul se poate clasifica în: turism naţional, turism 

internaţional – receptor, turism internaţional – emitent. 

În funcţie de potenţialul turistic şi baza de servire, sunt organizate diferite tipuri de 

turism: turism montan şi de schi (drumeţii, turism climateric, sporturi de iarnă), turism 

maritim balnear (cură climaterică, helioterapie, băi de mare, nămol terapeutic), turism 

balnear (ape minerale, termale), turism de vânătoare (safari) – răspândit mai ales în Africa, 

dar şi în Canada, SUA, unele ţări europene, turism cultural (monumente istorice, 

arhitectonice, muzee), turism sportiv (legat de marile competiţii sportive), turism 

festivalier, turism comercial (târguri, expoziţii). 

Amploarea fenomenului turistic este ilustrat şi de faptul că, anual, peste 1,5 miliarde 

persoane, reprezentând aproape o treime din populaţia globului, efectuează călătorii în scopuri 

turistice, cheltuind peste 2000 miliarde USD (din care peste 10% pentru călătorii turistice în 

străinătate). 

Turismul internaţional reprezintă 25-30% din comerţul mondial de servicii. Principalele 

ţări furnizoare de turişti sunt: SUA, Germania, Franţa, Marea Britanie, Canada, Olanda, Italia, 

Suedia, Japonia şi altele, iar dintre ţările primitoare amintim: Spania, Franţa Marea Britanie, 

Austria, Germania, Elveţia, etc. Cele mai mari încasări din turism au fost înregistrate în Italia, 

urmată de Spania, Franţa, Marea Britanie, Austria, Germania, Elveţia şi altele. 

2. După momentul şi modul de angajare al prestaţiilor turistice 

– turism organizat (contractual)- în grup sau individual – în cadrul căruia prestaţiile şi 

perioada călătoriei sunt stabilite, în prealabil; 

– turism neorganizat (necontractual) – fără o angajare prealabilă a serviciilor, destinaţiilor 

perioadei de efectuare a călătoriei; 

– turism semiorganizat (mixt) – în grup sau individual – în cadrul căruia o parte din 

prestaţii sunt angajate şi achitate în prealabil, iar o altă parte în timpul călătoriei direct la 

unităţile prestatoare. 

3. După sezonalitate 

– turismul de vară, durează aprox.120 zile(15 mai – 15 septembrie); 

– turismul de iarnă vizează în cea mai mare parte zona montană şi submontană, principalele 

motivaţii la care răspunde fiind practicarea sporturilor de iarnă, cura helioterapeutică 

montană, participarea la sărbătorile de iarnă (de natură religioasă sau tradiţională). 

Turismul de vară şi de cel de iarnă este considerat de unii autori (Oscar Snak – 

Managementul serviciilor în turism), ca fiind destinat „practicării turismului în perioada 

sezonului plin”. În viziunea acestora, există o continuare a practicării turismului: 

- în perioada sezonului intermediar (început sau sfârşit de sezon); 

- în perioadele de extrasezon; 

- turismul de circumstanţă este localizat în timp şi spaţiu, cu durată limitată, 

ocazionat de: vânătoare, pescuit, reuniuni interne şi internaţionale, manifestări 

cultural-artistice, sportive şi ştiinţifice, târguri şi expoziţii (interne şi 

internaţionale), hramuri, pelerinaje etc. 

4. După gradul de mobilitate 
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– turism de sejur; 

– turism de circulaţie (itinerant); 

– turism de sfârşit de săptămână (de week-end). 

5. După mijlocul de transport folosit 

– drumeţiile – deplasări pedestre în zone nepoluate pentru vizitarea unor monumente ale 

naturii, pentru pescuit, alpinism sau vânătoare; 

– turismul cu trenul - constituie o formă accesibilă prin preţ, pentru cele mai largi mase, se 

realizează în toate anotimpurile pentru petrecerea week-end-ului, vacanţelor; 

– turismul rutier - oferă o gamă variată de forme organizate precum: cicloturismul şi 

motociclismul, automobilismul, caravaningul (automobile cu rulote), turism cu 

microbuzul şi cu autocarul. 

– turismul cu avionul – tot mai des întâlnit în ultima perioadă. 

6. După motivaţia care generează călătoria 

– turism de odihnă şi recreere; 

– turism de agrement; 

– turism cultural; 

– turism de tratament balneo-medical; 

– turism sportiv; 

– turism de reuniuni interne şi internaţionale şi de afaceri; 

– turism religios; 

– turism tehnic – practicat pentru vizitarea unor obiective industriale, agricole, a unor 

expoziţii de profil; 

– turism ştiinţific – practicat de cercetătorii care explorează anumite zone naturale (peşteri, 

rezervaţii naturale, etc.) 

7. După caracteristicile social-economice ale cererii 

– turismul particular - cuprinde persoanele care fac turism pe cont propriu, având venituri 

mari; 

– turismul social – practicat mai ales în extrasezon de către categorii de populaţie cu 

venituri mici şi foarte mici; 

– turismul de masă - practicat de către segmente ale populaţiei cu venituri medii şi 

submedii, în week-end, în vacanţe sau concedii de odihnă, tot timpul anului. 

8. După vârsta participanţilor 

– turism pentru preşcolari (copii între 5 şi 7 ani); 

– turism pentru elevi; 

– turism pentru tineret (tineri între 18 şi 30 ani); 

– turism pentru adulţi (între 31 şi 60 ani); 

– turism pentru vârsta a treia – cuprinde mai ales tratamente balneo-medicale. 

9. După principalele caracteristici ale ofertei 

– turism montan;   

– turism balnear. 

Dintre toate aceste tipuri de turism, clasificarea după gradul de mobilitate este cea mai 

utilizată, ea putând subordona în cadrul ei şi alte forme de turism. 

Segmentul spaţio-temporal intermediar este cel mai important. În cadrul acestuia se 

produce în mod nemijlocit impactul turist – obiectul şi scopul deplasării sale, cu influenţe 

reciproce. Această deplasare spre şi în cadrul regiunii receptoare de fluxuri turistice, 

amenajată special pentru a îndeplini funcţii turistice, impune trei tipuri dinamic diferenţiate: 

turismul staţionar (de sejur), turismul itinerant (sau de tranzit), turismul de sfârşit de 

săptămână (de week-end), caracterizate prin amploare diferită şi mobilitatea deplasării care se 

poate rezuma la un cadru strict localizat sau cuprinzând areale vaste.  

Produse turistice speciale 

În cadrul acestor tipuri de turism motivaţia generează forme structurale de turism, 

diferenţiate în funcţie de natura potenţialului turistic existent şi de organizarea spaţială a 

acestuia. 

Turismul staţionar (de sejur)  
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Caracteristica turismului staţionar (cu excepţia turismului pentru sporturi de iarnă) este 

derularea activităţilor pe parcursul întregului an, determinând o foarte bună ocupare a bazelor 

de cazare şi realizarea unui mare număr de nopţi de cazare.  

 Turismul balneo-climateric se practică în staţiuni. Utilizarea unor tehnici şi proceduri 

terapeutice moderne completează efectul factorilor naturali. 

Specificul activităţilor acestor staţiuni impune sejururi suficient de lungi pentru 

tratarea, ameliorarea sau profilaxia anumitor afecţiuni Specificul terapeutic impune restrictiv, 

sejurul, mai ales în cadrul staţiunii propriu-zise, scurte deplasări în arealul localităţii sau în 

imediata sa apropiere. Aceasta face ca staţiunile balneo-climaterice şi activităţile acestora să 

aibă un caracter relativ enclavic, cu implicare redusă în cadrul regiunii înconjurătoare. 

Acest tip de turism atrage cu predilecţie persoanele de vârsta a III-a. 

Turismul climateric, pentru odihnă şi agrement este ca importanţă a doua formă de 

turism de sejur practicat în staţiunile climaterice montane.  

De asemenea, amplasarea lor în contact direct cu unitatea montană, la altitudini de 800 

m, leagă staţiunile de hinterlandul montan, dotat la rândul său, cu unităţi turistice şi alte 

amenajări. Această situaţie diversifică posibilităţile de practicare a turismului în forme 

multiple, cu implicarea unei suprafeţe vaste din jurul staţiunilor. 

Durata sejurului în staţiunile climaterice montane este mai redusă: 4 nopţi 

cazare/turist, ceea ce reflectă o rulare mai accentuată a persoanelor.  

Paleta de activităţi este cu atât mai diversă cu cât se oferă mai multe posibilităţi de 

practicare a acestora, prin amenajări sportive (river-rafting, atletism, pescuit, vânătoare, schi, 

mountain-bike), de agrement, divertisment - care completează funcţia de bază a staţiunilor (de 

odihnă şi recuperatorii) şi care contribuie în mod substanţial la creşterea puterii de atracţie a 

staţiunilor atât pentru turiştii români cât şi străini. 

Turismul pentru sporturi de iarnă este o formă de turism sportiv care se 

intercondiţionează cu celelalte activităţi din staţiunile montane, fiind practic o componentă 

specifică, dar a cărei pondere a determinat analiza acesteia în mod independent. Se desfăşoară 

în condiţii morfoclimatice particulare şi    într-un interval de timp precis delimitat. Practicarea 

acestei forme de turism este favorizată de amenajările tehnice sub forma pârtiilor şi 

mijloacelor de transport pe cablu. Dimensiunile turismului pentru sporturi de iarnă sunt 

limitate de intervalul de practicare, în condiţii climatice cu precipitaţii solide. Sezonul optim 

de practicare a sporturilor de iarnă durează 3-4 luni (intervalul ianuarie-martie). Solicitările 

staţiunilor pentru sporturi de iarnă, reprezintă 50-75% dintre ocupanţi pe timpul iernii, iar 

numărul celor de pe pârtii se dublează la sfârşitul fiecărei săptămâni. 

 Turismul şcolar este o formă aparte a turismului de sejur practicat exclusiv de 

populaţia de vârstă şcolară, în unităţi specifice – taberele pentru elevi. Durata sejurului este 

dependentă de seriile ce se succed la interval de 10-12 zile. 

Profilul funcţional dominant al staţiunilor (taberelor) şcolare este de odihnă şi agrement. 

Turismul itinerant.  Este caracterizat prin deplasare continuă în arealul geografic ales, 

cu mijloace de deplasare variate (automobilistice, feroviare şi foarte ades pietonal, precum şi 

combinate). Această mişcare este punctată de sejururi scurte (una, maxim 2 înnoptări) şi are o 

motivaţie variată. 

Turismul montan cuprinde, în mod diferenţiat, toate unităţile montane. Intensitatea sa 

este direct proporţională cu valoarea fondului morfoturistic, cu volumul şi calitatea bazei de 

cazare, cu diversitatea şi gradul de modernizare al căilor de comunicaţie spre şi în interiorul 

unităţii montane; precum şi cu apropierea de centre urbane mari, cu activităţi economice 

complexe, generatoare de fluxuri turistice intense. 

 Turismul de drumeţie montană este cel mai răspândit şi stimulat de valoarea 

peisagistică a regiunii montane, cu relief dezvoltat pe calcare şi conglomerate,  pe roci 

vulcanice. 

 Turismul de tip alpinism este o formă  exclusiv sportivă, a turismului montan, 

practicat de o categorie restrânsă de persoane, cu aptitudini fizice deosebite şi special 

antrenată pentru aceasta. Practicarea alpinismului solicită condiţii morfologice deosebite: 
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versanţi cu pante abrupte, ridicaţi până la verticală, chiar subplombaţi şi energie mare de 

relief, de sute de metri. 

 Turismul cinegetic are ca domeniu de incidenţă masivele montane mai bine 

împădurite, mai puţin influenţate de alte activităţi economice şi încă neintroduse în circuitul 

de masă. Această stare de fapt a favorizat menţinerea unei faune cinegetice valoroase de 

cervidee, urside şi suide. Acest aspect prezintă interes deosebit şi pentru turismul 

internaţional.  

 Turismul piscicol este stimulat de reţeaua hidrografică, în stare nepoluată. Uneori, 

iminuarea fondului piscicol se încearcă a fi compensată prin popularea  cu puiet provenit de la 

crescătoriile piscicole. 

 Turismul cultural este o formă reprezentativă a turismului itinerant desfăşurat mai 

ales cu mijloace auto şi având ca motivaţie existenţa patrimoniului cultural-istoric şi 

etnografic-folcloric. 

 Turismul de sfârşit de săptămână s-a impus începând din perioada interbelică, odată 

cu dezvoltarea explozivă a urbanizării determinată de industrializare, tendinţă ce a continuat 

în ritm accelerat şi în ultimele patru decenii. În paralel a crescut masa populaţiei concentrată 

în oraşe şi ocupată în activităţile acestora. 

Turismul rural În ansamblul economiei locale, turismul rural se defineşte ca fiind "o 

formă de valorificare turistică a spaţiilor rurale prin exploatarea resurselor naturale, a valorilor 

şi tradiţiilor culturale şi istorice, a produselor agricole şi prin produsele de marcă (consacrate) 

ilustrative ale identităţii regionale, etnografice şi culturale; care să acopere nevoile 

consumatorilor în materie de primire, alimentaţie, activităţi recreative, divertisment şi diverse 

servicii". 

 

8.3. Promovarea destinaţiilor turistice noi 

Destinaţiile turistice 

Campaniile care au ca obiect informarea consumatorilor despre diferitele destinaţii 

turistice au reprezentat unul dintre răspunsurile organizaţiilor turistice la aşteptările tot mai 

ridicate ale consumatorilor în privinţa produselor şi serviciilor turistice şi la diversificarea 

cererii pentru acestea. Astfel, campaniile de acest fel pun în prim-plan caracteristicile care 

definesc atractivitatea unei destinaţii turistice, de ordin natural, cultural sau social, sugerând 

consumatorilor faptul că pot beneficia cel mai mult de toate acestea (numai) apelând la 

produsele şi/sau serviciile organizaţiei turistice; 

Una dintre explicaţiile care tind să fie din ce în ce mai importante pentru evoluţia 

turismului la nivelul unei pieţe are în vedere percepţia pe care turiştii potenţiali o asociază 

unei anumite destinaţii. Cu cât o destinaţie turistică este percepută mai favorabil cu atât fluxul 

de turişti orientat către aceasta va fi mai ridicat. 

Pornind de la această ipoteză, construirea unei mărci de ţară şi, de fapt, a unei imagini 

cât mai favorabile este esenţială. Aceasta se bazează pe răspunsurile la câteva întrebări cum 

sunt: 

– care sunt principalele valori asociate destinaţiei turistice? 

– care sunt valorile pe care le urmăresc consumatorii şi utilizatorii de produse şi/sau 

servicii turistice? 

– care sunt valorile care vor permite crearea unei imagini proprii, distincte a destinaţiei 

turistice, capabilă să-i sporească atractivitatea în rândul consumatorilor potenţiali? 

– care va fi conţinutul mesajului transmis consumatorilor potenţiali despre destinaţia 

turistică? 

 Construirea mărcii de ţară România trebuie să considere şi punctele de vedere, 

aşteptările potenţialilor turişti străini şi profilul acestora geografic, demografic, psihografic şi 

comportamental. Un astfel de punct de vedere consideră că „turiştii vin în Romania deoarece 

aceasta este încă un loc misterios şi aceştia nu ştiu la ce să se aştepte. Printre mulţi există, 

însă, din păcate, o oarecare dezamăgire. Litoralul Mării Negre este plăcut dar nu este ca şi 

Croaţia, munţii sunt impresionanţi dar nu sunt Munţii Alpi. Delta Dunării este frumoasă dar 
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nu este Everglades. Există câte ceva din toate dar în miniatură. Dacă România ar putea 

accepta acest fapt atunci va trebui să îl şi promoveze în consecinţă: România ar putea fi o 

Croaţie mai accesibilă, un Everglades mai accesibil sau nişte Munţi Alpi mai accesibili...” 

Politica de comunicaţie în marketingul turistic: 

- cuprinde „toate măsurile interne şi externe ale unei întreprinderi care acţionează asupra 

cunoştinţelor, concepţiilor şi aptitudinii participanţilor la piaţă, faţă de informaţiile 

întreprinderii” 

- cuprinde atât comunicarea orientată spre piaţă cât şi pe cea din interiorul întreprinderii. 

- urmăreşte o difuzare cât mai completă a unor informaţii despre activitatea, produsele şi 

serviciile lor, dar şi o recepţionare a modului cum sunt primite şi apreciate. 

Întreprinderea apare în acest context  ca: 

- sursă de comunicaţie (emite numeroase informaţii care au ca obiectiv principal - 

întărirea imaginii şi prestigiului ei şi a produselor şi serviciilor sale în mediul în care 

acţionează). 

- receptor de informaţii. 

  Sistemul de comunicaţie prin care întreprinderea pune în circulaţie o informaţie, o 

idee sau atitudine este compus din: 

- sursa de informaţie (întreprinderea însăşi ) 

- mesajul (informaţia, ideea ce urmează a fi difuzată ) 

- destinatarul (consumatorul, turistul, distribuitorul) 

- suportul mesajului (mijlocul prin care urmează să fie difuzată informaţia) 

Decizia de cumpărare a unui produs turistic este luată ca urmare: 

- a unei experienţe anterioare; 

- a unei comunicări anterioare. 

Obs.: pentru  vizitatorul de prima dată, comunicarea anterioară furnizează toate 

informaţiile în baza cărora a fost luată decizia de cumpărare.  

Sursele de informare ce ajung la potenţialul consumator pot fi: 

 

SURSE DE 

INFORMARE 

personale Impersonale ( mass-media) 

 

comerciale 

- agenţii de turism 

- touroperatori 

- personalul centrelor de 

informare turistică 

- publicitate 

- broşuri 

- video 

- teletext 

 

necomerciale 

- prieteni 

- rude  

- profesori 

- grupuri de consumatori 

- programe turistice 

- ziare  (reviste de turism) 

- ghiduri turistice 

- filme  

Pentru marketeri este necesar să cunoască sursele de informaţii care pot influenţa 

consumatorul în luarea deciziei de cumpărare. În acest sens, sunt recunoscuţi: 

a) formatorii de opinii respectiv persoane, grupuri de persoane sau agenţii de turism care 

pot transmite informaţia consumatorului. Ei pot emite informaţii despre: 

- atracţii 

- mediul fizico-geografic 

- mijloace de transport 

- preţuri şi tarife practicate, în măsură să influenţeze potenţialii consumatori. 

b) liderii de opinie respectiv persoane care fac parte din aceeaşi categorie socială cu cei pe 

care îi influenţează (prieteni, colegi, persoane de încredere) şi cu o experienţă în consumul 

produsului turistic respectiv. 

Cea mai dificilă sarcină pentru marketer este schimbarea atitudinii consumatorului faţă 

de un produs turistic. 

Riscul asumat de consumator în procesul de luare a deciziei este invers proporţional 

cu interesul şi încrederea în sine a acestuia. Consumatorul îşi poate mări încrederea în sine în 

procesul de luare al deciziei de cumpărare dacă: 
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- se bazează pe experienţa anterioară 

- apelează la prestatorii de servicii pe care îi cunoaşte, sau îi sunt recomandaţi de 

prieteni sau persoane de încredere. 

- primeşte garanţii din partea întreprinderilor de turism: 

              - pentru restituirea contravalorii serviciilor plătite 

              - prin oferirea unei alte destinaţii în cazul în care nu va fi  

satisfăcut pe deplin 

- îşi reduce interesul şi aşteptarea prin opţiuni pentru produse turistice mai ieftine şi mai 

accesibile 

- aprofundează şi verifică informaţiile primite, achiziţionând cât mai multe materii 

promoţionale. 

   Instrumentele mix-ului promoţional ( Ph. Kotler ) 

      • Publicitatea  

      • Promovarea vânzărilor 

      • Relaţii publice 

      • Vânzarea profesională. 

Principalele utilizări ale publicităţii pentru produsele turistice 

Publicitatea se utilizează pentru: 

- a promova produsul sau întreprinderea de turism 

- a stimula cererea principală şi aleasă 

- a scoate în evidenţă publicitatea concurenţilor 

- a ajuta personalul de vânzare 

- a creşte utilizarea produsului turistic 

- a aminti şi întări imaginea produsului 

- a reduce variaţia vânzărilor produselor turistice 

Tipuri de publicitate utilizate de întreprinderea de turism 

Tipuri de publicitate Comentarii 

Televiziunea - vizualitate şi mişcare 

- are o largă audienţă 

- costuri ridicate 

Radioul - impact relativ scăzut 

- costuri scăzute 

Ziarele - imagini vizuale 

- pot fi stocate în timp 

- costuri nu prea mari 

- corelate cu evenimentele speciale 

Periodicele - imagine vizuală 

- bune pentru informarea audienţei-ţintă 

- apariţie inconstantă 

Ghiduri anuale şi almanahurile - consultate frecvent de grupuri de persoane 

interesate 

- preţ ridicat 

Posterele şi ecranele vizuale - imagine vizuală 

- colorate 

- imagine statică 

- costuri ridicate 
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Unitatea 9. Încheierea contractelor cu clienţii 

 

9.1 Contractul-cadru 

Contractul:-reprezinta conventia dintre 2 sau mai multe persoane cu scopul de a 

produce efecte juridice. 

Incheierea contractului este guvernata de principiul libertatii contractuale deoarece 

orice contract este creatia u- nei vointe umane.Principiul libertatii contractuale se expri- ma si 

prin faptul ca o persoana poate incheia orice fel de contract, poate sa determine prin vointa sa 

clauzele contrac-tuale si efectele pe care contractul urmeaza sa le produca. 

Rolul contractului: Contractul reprezinta principalul izvor de obligatii. 

Daca o conventie este legal facuta, ea are o „putere de lege intre parti”.Insemnatatea 

contractului ca mijloc de stabilire a celor mai variate relatii intre persoanele fizice si juridice 

este evidenta in toate domeniile, de la cele mai firesti si mai simple activitati ale oamenilor, 

pana la conducerea econo- miei nationale si la stabilirea relatiilor internationale. 

Clasificarea contractelor: 

In imensa varietate a contractelor se pot desprinde unele categorii mai importante a 

caror clasificare se poate face dupa mai multe criterii:continutul, modul de formare, scopul 

urmarit de catre parti, modul de executare. 

1.Dupa continutul lor, adica dupa felul obligatiilor la care dau nastere pot fi: 

a)Contracte sinalagmatice, care dau nastere la obligatii re- ciproce intre parti. 

-deoarece ambele parti au in acelasi timp si drepturi dar si obligatii, fiecare parte este totodata 

si creditor dar si debitor. 

Exemplu:vanzarea-cumpararea, schimbul, locatiunea, con- tractul de asigurare. 

b)Contracte unilaterale, care instituie obligatii numai pentru una din 

parti.Exemplu:imprumutul, comodatul, depozitul, donatia fara sarcina, mandatul gratuit. 

            Utilitatea practica a dinstinctiei:numai in cadrul con- tractului sinalagmatic se pot 

pune probleme privind riscul contractual. 

2.Dupa modul lor de formare avem: 

a)Contracte consensuale, pentru a caror formare este sufi- cient simplul acord de vointa al 

partilor fara sa mai fie ne- voie de vreo formalitate sau de vreo forma speciala de mani- 

festare a vointei partilor. 

b)Contracte solemne, pentru a caror validitate, pe langa a- cordul de vointa, mai este necesara 

si indeplinirea unor for- malitati impuse de lege. 

-sunt incheiate in fata unui functionar public, abilitat prin lege sa intocmeasca actele; 

c)Contracte reale, pentru a caror formare se considera ca pe langa acordul de vointa mai este 

necesara si remiterea unui lucru de catre una dintre parti catre cealalta. 

-acestea sunt in fond contracte consensuale, deoarece inche- ierea lor nu este supusa de lege 

unor forme speciale dar obli- gatiile specifice lor nu iau nastere decat in momentul remite- rii 

lucrului. 

Numai din acel moment contractul respectiv poate purta denumirea sa, inainte de acest 

moment fiind doar o promisiune de a contracta .Exemplu:imprumutul, gajul. 

3.Dupa scopul urmarit de parti prin incheierea lor avem: 

a)Contracte cu titlu oneros, in care una dintre parti urmareste un folos, o contraprestatie, in 

schimbul aceleia pe care o face, ori se obliga sa o faca in favoarea celeilalte parti. 

Exemplu:vanzarea, schimbul, contractul de asigurare. 

b)Contracte cu titlu gratuit, prin care una dintre parti procura celeilalte un folos, fara a primi 

ceva in schimb. 

Exemplu:contractele de binefacere. 

Interesul distinctiei:legea impune in privinta conditiilor de validitate conditii speciale pentru 

contractele cu titlu gratuit, chiar si forme solemne; actiunea pauliana se poate executa mai 

usor impotriva contractelor cu titlu gratuit. 

 

4.Dupa modul lor de executare avem: 
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a)Contracte cu executare imediata, care se executa imediat dupa inlocuirea lor. 

b)Contracte cu executare succesiva, a caror executare se desfasoara in timp, fie sub forma 

unei prestatii continue, fie sub forma unei succesiuni de prestatii. 

Exemplu:contracte de munca, contracte de societate, con- tracte de asigurare. 

5.Din punctul de vedere al reglementarii lor avem: 

a)Contracte numite, care corespund unor anumite operatii economice, poarta fiecare un nume 

specific si este special reglementat prin lege. 

Exemplu:vanzarea, schimbul, locatiunea, imprumutul, ipote-ca, depozitul. 

b)Contracte nenumite, care nu au un nume propriu si nu sunt supuse unor reglementari 

speciale, deoarece nu se inca- dreaza intr-o categorie anume:prin mijlocirea lor se realizea- za 

operatiile cele mai variate, pe care partile in virtutea prin- cipiului libertatii conventiilor, pot 

sa le savarseasca . 

Importanta distinctiei:calificarea unui contract numit sau nenumit are o deosebita importanta 

in determinarea regimului juridic, aplicabil in lipsa unei precizari a partilor. 

6.Dupa existenta de sine statatoare sau nu a contractelor avem: 

a)Contracte principale,care au o existenta de sine statatoare. 

b)Contracte accesorii, care sunt contracte a caror incheiere depinde de existenta altui contract. 

Aceste contracte se pot naste in acelasi timp cu con- tractul principal  sau numai dupa 

incheierea acestuia din urma.Importanta calificarii unui contract ca fiind principal sau 

accesoriu consta in faptul ca, in vreme ce validitatea contractului principal se analizeaza in 

functie numai de propriile sale elemente, validitatea contractului accesoriu mai depinde si de 

validitatea contractului principal, al carui accesoriu este. 

 

Clasificarea contractelor comerciale 

Data fiind marea diversitate a contractelor  comerciale, clasificarea acesteia în anumite 

categorii se va raporta la unele criterii specifice vieţii de afaceri. 

Astfel, principalele contracte nu se vor grupa în raport de acele trăsaturi tradiţionale  

caracteristice contractelor civile şi care rămân valabile şi în dreptul comercial prezentînd 

interes teoretic, dar mai ales rezolvarea practică a eventualelor litigii în care se pune problema 

stabilirii adevăratelor raporturi juridice concepute de părţi la data intervenirii consensului. 

Aşadar, gruparea contractelor comerciale nu exclude dar face abstracţie la criteriile 

comune, obişnuite în clasificarea acestora. 

Astfel, în raport cu rolul şi buna funcţionare a unei întreprinderi comerciale în 

continuare mă voi referiri la urmatoarele tipuri de contracte comerciale. 

Contractele încheiate între agentul economic şi clienţii săi. Asemenea contracte, ca relaţii 

directe între clienţi (nu neaparat consumatori) asigură nemijlocit transferul serviciilor sau 

bunurilor de la o parte contractantă la cealaltă.  Din această categorie fac parte:  

Contractele de vînzare-cumparare; 

Contractele de transport de mărfuri sau persoane, pe mare, pe uscat sau în aer; 

Contracte de închiriere a bunurilor mobile; 

Contracte de hotelarie; 

Putem spune, că în perioada în care, trăim aceste tipuri de contracte merită o atenţie 

deosebită, deoarece în condiţiile în care lumea este într-un proces de schimbare, de aderare la 

diferite organizaţii de orice fel rezultatul fiind obţinerea profitului. Făcând referire la ţara 

noastră în acest timp de restructurări şi reforme în vederea integrării în Uniunea Europeană, 

consider că aceste tipuri de contracte încheiate între diverşi agenţi economici îşi fac simţită 

prezenţa. 

Contractele de finanţare 

În această  categorie întâlnim contractele ce asigură creditul sau finanţarea  comercianţilor 

încheiate în modalitatea tradiţionala a actelor juridice consecutive de acorduri a creditului şi 

cel de al doilea, distinct de primul, de garantare a restituirii creditului. 

Există şi modalitatea modernă, prin care contractul de finanţare şi de garantare a restituirii  

creditului se regăsesc în acelaşi act juridic complex. Din această categorie a contractelor de 

finanţare fac parte : 
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Contractul de cont curent; 

Contractul de deschidere de credit; 

Contractul de garantare  a obligatului respectiv; 

personale (contractul de fidejiesiune); 

reale (contractul de gaj şi contractul de ipoteca); 

Contractele de finanţare distincte de contractele de garanţie, sau fără garanţie; 

Contractul de factoring anterior anului 1989 încheiate mai ales pentru operaţiunile comerciale 

internaţionale. În prezent le întilnim şi în raporturile comerciale interne. Pe plan internaţional, 

pentru accelerarea operaţiunilor de finanţare, au luat o deosebită extindere operaţiunile de 

vînzare prin negocierea facturilor ( factoring ). 

Contractul de factoring este acel tip de contract prin care o persoană (aderentul) cedează 

creanţele sale unui terţ (factorul) ce se obligă să preia activitatea  de încasare, în schimbul 

unui comision. Cedarea se realizează  prin intermediul unei subrogări convenţionale, prin 

simpla transmitere  a facturilor, fără nici o alta formalitate, factorul devenind proprietarul 

creantelor. 

În relaţiile comerciale internaţionale, recurgerea la contractul de factoring este 

influenţata şi de diversitatea prevederelor legale din diferite ţări, referitoare la transmiterea 

creanţelor şi determinarea legii aplicabile. Contractul de factoring implică în afară de aderent 

( vînzatorul de bunuri sau furnizorul de servicii) şi factor ( cesionarul creanţelor) şi pe client ( 

persoana care a cumparat marfa sau a beneficiat de serviciile respective). Operaţiunile de 

factoring sunt de doua feluri si anume ; 

 Factoring la scadenţă, maturity factoring ( factorul plăteşte facturile la data scadenţei lor ) şi  

 Factoring tradiţional ( obişnuit) old line factoring ( factorul plăteşte creanţele imediat). 

Contractul de leasing. Leasingul, constituie o modalitate modernă de finanţare a investiţiilor, 

determinată de modificarea structurii şi  valorii maşinilor şi utilajelor, precum şi de uzura 

morală rapidă a acestora, fapt ce impune un volum de investiţii din ce în ce  mai mare pentru 

extinderea, raţionalizarea şi modernizare 

 Specific contractului de leasing, spre deosebire de alte forme de închiriere, este faptul ca la 

expirarea lui de o aşa zisă triplă operaţiune: restituirea utilajului; prelungirea contractului 

pentru o nouă perioada (plătind o chirie mai redusă); cumpararea utilajului la valoarea 

reziduală, stabilită de comun acord in contractul iniţial sau prin clauze adiţionale. 

Contractele negociabile 

Această clasificare evidenţiază rolul diferenţiat al voinţei părţilor la încheierea contractelor. 

Sunt contracte, la care se referă în realitate conceptul de libertate contractuală comercială. 

Cele clasice, tradiţionale, la care agenţii comerciali şi societaţile comerciale (persoane fizice 

şi juridice) sunt pe deplin libere să încheie şi nu.  

Contractele de adeziune 

 Sunt numite de adeziune acele contracte, care sunt stabilite unilateral de părţi şi în prealabil 

de catre una dintre părţi şi nu permit decât o adeziune pură şi simplă a celorlalte părţi. Aceasta 

parte dispune numai de dreptul la un timp de gândire, drept care este protejat prin trei 

mijloace juridice: contractul preliminar, oferta prealabilă şi facultatea de redactare. 

a) Caracterul preliminar este convenţia având ca obiect încheierea contractului definitiv, care 

permite părţilor să-şi acorde un timp de gândire înainte de semnarea contractului definitiv. 

Această tehnică este utilizată în vinzarea locuinţelor care urmează a fi constituite şi are 

menirea unei rezervări prin care, chimbul constituirii unui depozit de garanţie într-un cont 

special vinzatorul se obligă să rezerve pentru cumpărător un imobil sau o parte din imobil, 

având destinaţia de  locuinţe sau de local pentru exercitarea unei profesiuni. Se consideră ca 

acest  contract preliminar urmareşte să-l protejeze pe cumpărător  de efectele nedorite ale unei 

hotărâri pripite, amânând atât cât se poate,  încheierea contractului definitiv. Rezervatarul are 

doua alternative: să încheie contractul definitiv conformm clauzelor contractului preliminar 

ori să abandoneze garanţia în favoarea celuilalt partener; 

b) Oferta prealabilă este menită să sublinieze  că ofertantul este obligat  nu numai să asigure 

destinatarului un ragaz, în sensul de a nu-şi retrage prea devreme oferta şi totodata să-şi 
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formuleze oferta în anumite condiţii. Procedeul ofertei prealabile se aplică în contracte 

precum : invăţământ prin corespondentă, credit pentru consum, credit imobiliar; 

c) Facultatea de redactare. In funcţie de natura şi specificul contractului răgazul de timp 

pentru exercitarea dreptului de redactare poate fi reglementat în mod diferit. Redactarea nu 

este însotită de nici o obligaţie  bănească, iar în termenul acordat pentru gândire ( 7-15) zile 

benefeciarul nu datoreaza nici o plată. Pe de altă parte ofertantul este obligat să anexeze 

contractului un formular dataşabil şi o scrisoare separată conţinind formulă de redactare, astfel 

încât beneficiarului  să-i rămână doar sarcina de-a restitui acel formular completat. Facultatea 

de redactare apare astfel, ca un mecanism original, creat de dreptul comercial prin care se 

permite, în cazul contractelor de adeziune, uneia din părţi să pună în discuţie în mod 

discreţionar, soarta unui contract definitiv. Aşadar contractele de adeziune  sunt cele la care 

toate clauzele contractuale sunt stabilite de catre una din părţi, cealaltă parte având doar 

opţiunea de a accepta sau refuza încheierea lor, iar uneori, ca în cazul contractelor de 

furnizare a apei, a energiei electrice sau a gazelor naturale de catre societăţile comerciale 

facultatea de a refuza contractarea este iluzorie. 

Contractele impuse 

Contractele impuse sau forţate sunt acele contracte pe care legea le reglementează ca atare în 

cazuri limitate, ca acela al asigurărilor obligaţiilor a unor bunuri mobile sau imobile. În ce 

priveşte contractele impuse s-a spus că înşişi termenii de contract şi impus sunt contradictorii, 

la care s-a observat că în sfera contractuală contemporană, libertatea contractuală clasică este 

mai mult teoretică decât reală.  

Contractele tipizate şi netipizate. 

Această diferenţiere a contractelor rezultă din practica legislativă şi  din cea contractuală, care 

au tipizat numeroase contracte, în formulare imprimate, formulare tip de contracte prezintă un 

dublu avantaj: 

- Realizează conformitatea contractelor  cu dispoziţiile legale  care le reglementează; 

- Simplifică la minimum posibil procedura încheierii contractelor. 

Contractele tipizate de regulă se încheie între societăţile, regii autonome etc. cu cetăţenii 

precum şi contractele de prestări servicii, de vinzare-cumpărare a unor mărfuri cu plata în 

rate, pentru constituirea de locuinţe s.a. Aceste contracte se încheie sub forma unui înscris 

imprimat şi cuprinde principalele clauze contractuale prestabilite şi unele rubrici albe ce 

urmează a fi completate cu datele concrete privitoare la persoana contractului. Bunul sau 

obiectul la care se referă contractul, termenul de executare, precum şi data încheierii şi 

semnăturile părţilor. Aşa cum am arătat mai sus acestor contracte imprimate prezintă avantaje 

practice în activitatea comercială prin simplificarea procedurii de încheiere şi accelerarea 

operaţiunilor juridice, ca şi uniformitatea şi certitudinea pe care o asigură clauzele tipizate, al 

caror conţinut prestabilit reflectă în mod adecvat cuprinsul dispoziţiilor normative imperative, 

incluzând dispoziţiile unui contract tip, dacă e cazul.  

 

9.2 Negociaza clauzele contractuale 

Elementele structurale ale contractului sunt prezentate in continuare. 

Capacitatea de a contracta 

 O condiţie esenţială şi de fond al cărei conţinut  este dată de aptitudinea subiectului  

de drept de a dobândi drepturi şi a-şi asuma obligaţii pe calea încheierii contractelor o 

constituie capacitatea de a contracta. Altfel spus, capacitatea de a încheia contracte se 

înfăţisează ca o parte a capacităţii de folosinţă  a persoanei fizice şi a persoanei juridice, şi ca 

o premisă a capacităţii  de exerciţiu a persoanei , cealaltă premisă fiind discernământul juridic. 

Legea instituie, însă,  şi  unele interdicţii speciale,  care sunt considerate că există numai în 

măsura  în care o dispoziţie specială a legii le prevede. Stabilind că minorii şi interzişii  sunt 

incapabili de a contracta,  dispoziţiile (art.950 C. Civ.,)  adaugă regula potrivit căreia sunt 

incapabili şi cei cărora legea le interzice să încheie anumite contracte. În această categorie 

intră: 

Interdictia soţilor de a contracta unul cu celalalt; 
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Tutorii cu privire la bunurile aflate sub tutelă; 

Mandatarii cu privire la bunurile în legatură cu care poartă mandatul; 

Medicii care au tratat o persoană cu prilejul ultimei sale boli, din care cauză moare, nu 

pot contracta cu acesta; 

Aceeaşi interdicţie este instituită şi preoţilor. 

Consecinţa civilă a unei pedepse penale, interdicţia legală face ca interzisul legal, care 

este altul decât interzisul judecătoresc, să nu poata contracta,  dar nu pentru ca facultăţile 

mintale nu-i asigură discernământul faptelor sale, ci pentru că aşa dispune legea, ca urmare a 

faptei penale săvirşite. Această incapacitate durează atâta timp cât durează  pedeapsa penală  

la care a fost condamnat. 

  

Consimţământul liber  exprimat 

Consimţământul este enumerat de dispoziţiile (art.948 C.civ.,) prin condiţiile esenţiale 

ale contractului. În sens larg prin consimţământ se întelege însuşi acordul de voinţă al părţilor 

dintr-un contract. Din această formulare s-ar putea trage concluzia ca n-ar mai fi nevoie de 

celelalte elemente structurale, de vreme ce prin consimţământ întelegem  însuşi acordul de 

voinţă al părţilor. Este adevarat că, voinţa este  cel mai important element structural al 

contractului. Dar manifestarea de voinţă a părţilor,  luată fiecare în parte în sens de a consimţi, 

de aşi da consimţământul, nu acoperă în întregime  toate sensurile si valenţele producătoare de 

efecte juridice. Analiza completa a voinţei exprimată de părţi implică privirea împreună a 

consimţământului şi a cauzei, ambele elemente esenţiale  ale contractului,  fiecare dintre  ele 

cu consecinţe juridice distincte în planul formării contractului care, în condiţiile legii pot duce 

pâna la anularea contractului. Pe de alta parte, nu trebuie omis faptul ca unirea voinţei parţilor 

(consimţământul) trebuie să se refere la ceva, la prestaţiile la care parţile se obligă, ceea ce 

constituie un al treilea element structural al contractului .  

În sens restrins consimţământul înseamnă voinţa uneia dintre părţi manifestată la 

încheierea contractului. Rezultă ca în această accepţiune primeşte considerare voinţa fiecăreia 

dintre părţi. 

Din relatările pe care le-am făcut mai sus se poate conchide că prin consimţământ se 

înţelege acel element structural, acea condiţie esenţiala al cărei conţinut  este dat de 

exprimarea valabilă  a voinţei părţilor-considerate fiecare în parte şi împreună la încheierea 

contractului.. 

Este admis ca parţile îşi pot manifesta voinţa  pe mai multe căi:  

În scris,  se încheie un înscris care consemnează  conţinutul voinţei lor; 

Verbal, părţile de regulă, pot încheia un contract  prin manifestarea orală a voinţei, fără a fi  

nevoie de vreo formă, pentru ca în dreptu nostru în această privintă, funcţionează  regula 

consensualităţii contractelor; 

Indirect, prin anumite atitudini, de pildă conducătorul auto care  staţionează  cu maşina 

destinată transportului de persoane  într-o staţie de taxi , prin simplu fapt al staţionarii, îşi 

manifestă voinţa  de a încheia un contract de transport cu orice persoana care este interesată; 

Tacerea,  uneori înseamnă manifestarea valabilă a consimţământului, de pildă, dacă parţile 

printr-o convenţie anterioară, au stabilit astfel,  sau dacă parţile  sunt în raporturi permanente 

de ,,a face”,  când la cererea uneia dintre ele  cealalta parte execută obligaţia  fără a trebui să 

răspundă  în scris, caz în care tăcerea   acesteia din urma are valoarea  de acceptare a 

propunerii făcute. Se admite, de asemenea că tăcerea, valorează  consimţământul valabil 

exprimat, în situaţia în care contractul se încheie în favoarea exclusivă a celui care tace. 

În concluzie, consimţământul trebuie să fie dat de o persoană  care are constiinţa,  imaginea 

consecintelor juridice ce decurg  din acestea să aibă deci, constiinţa nu numai a drepturilor ce 

nasc din contract,  ci si a obligatiilor ce si le asuma.  Este necesar, ca acela ce dă un 

consimţământ valabil să aibă capacitatea cerută de lege de a contracta.  

Obiectul contractului 

  Obiectul contractului constă în conduita pârţilor stabilită prin acel act juridic civil, 

respectiv acţiunea ori inacţiunea la care părţile sunt îndreptăţite sau de care sunt ţinute. 



89 

 

Altfel spus, considerat a fi însuşi obiectul raportului juridic civil căruia i-a dat naştere, 

obiectul actului juridic civil constă în obiectul obligaţiei (obligaţiilor) generate de el, adică în 

prestaţia sau prestaţiile care privesc transmiterea unui drept şi un fapt pozitiv sau negativ al 

debitorului, cum şi în obiectul acestor prestaţii. 

Definiţia are în vedere prestaţiile la care părţile se obligă, dar şi bunurile ori lucrurile 

la care se referă conduita părţilor, acestea din urmă privite ca obiect derivat al raportului 

juridic civil şi,  deci,  şi al contractului. 

Obiectul este o condiţie esenţială (de validitate) a contractului. Reglementarea se află 

în dispoziţiile (art. 962-965 Codul civ.,) care se referă deopotrivă la obiectul contractului, la 

obiectul obligaţiei contractuale şi la obiectul prestaţiei. 

Faptul personal al debitorului (prestaţia la care se obligă) trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

Să fie posibilă. Este posibilă o faptă care, la momentul dat, cu luarea în considerare a 

posibilităţilor şi mijloacelor oferite de cuceririle ştiinţei, progresul tehnic,  dezvoltarea 

tehnologică  şi  experienţa  omului,   poate  fi  îndeplinită. Imposibilitatea prestaţiei atrage 

sancţionarea contractului cu nulitatea absolută; 

Să fie licită. Este licită fapta omului care este permisă de lege şi se săvârşeşte în conformitate 

cu dispoziţiile acesteia. Dacă fapta celui ce se obliga contravine legii (este ilicită), obiectul 

contractului se plasează în afara legii, iar voinţa părţilor, exprimată cu privire la o asemenea 

faptă, încalcă una din limitele sale, legea. În acest punct se realizează o conjugare perfectă 

între cele două condiţii esenţiale ale contractului: consimţământul şi obiectul; 

Să fie morală. Este morală fapta omului care este permisă de regulile moralei  (reguluile de 

convieţuire socială) şi se săvârşeşte cu  respectarea acestor reguli; 

Să fie vorba de fapta proprie a celui ce se obligă; 

Fapta celui ce se obligă trebuie să prezinte interes pentru creditor. 

Lucrul la care se referă prestaţia, la rândul său, trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

Să fie determinat sau determinabil, (bunurile certe), bunuri care sunt identificabile prin 

însuşirile lor particulare, nu prin cele ale grupei din care fac parte. Sunt determinabile 

bunurile de gen (generice), bunuri care se clasifică astfel prin însuşirile generale ale grupei 

respective şi care, la nevoie, pot fi identificate, individualizate (cantitatea si calitatea lucrului); 

Să se afle în circuitul civil, adică să se poată încheia acte juridice cu   privire la acel bun, 

pentru înstrăinare, gajare etc. Circuitul civil se restrânge, în cazul unor bunuri. Nu sunt în 

circuitul civil acele lucruri pe care legea, din interese de ordin economic,  politic,  social etc.  

le sustrage de la acestea; 

Să existe în momentul încheierii contractului. Această condiţie este regula, în cazul unor 

contracte, obiectul acestora priveşte bunuri ce urmează a se produce. De regulă, persoanele 

juridice produc acele bunuri pentru care se obligă prin contract. Rezultă că,  în mod 

excepţional, de la regulă existenţei bunului în mo mentul încheierii contractului, se admite 

această abatere. 

Obiectul contractului de vânzare-cumpărare îl constituie transmiterea dreptului de 

proprietate asupra lucrului vândut,  predarea lucrului vândut şi plata preţului,  iar la contractul 

de locaţie, obiectul  priveşte  lucrul închiriat şi  preţul. 

Lucrul să fie proprietatea vânzătorului, întrucât contractul de vânzare-cumpărare este 

un contract translativ de proprietate, înseamnă că pentru a se putea transmite dreptul de 

proprietate asupra lucrului de la vânzător la cumpărător, trebuie ca vânzătorul să fie 

proprietarul acestui lucru în activitatea comercială, deseori, se vând bunuri care urmează să fie 

achiziţionate ulterior de către vânzători. Cu alte cuvinte, vânzarea are ca obiect lucrul altuia. 

Din aceste două exemple, rezultă clar că obiectul contractului este complex: el se 

referă deopotrivă la prestaţia la care se angajează una dintre părţi, cât şi la contraprestaţia 

avută în vedere de această parte, contraprestaţie pe care o obţine de la cealaltă parte, 

bineînţeles în măsura în care este vorba de contracte bilaterale, contracte care au caracter 

oneros, cum şi la bunurile la care acestea se referă. 
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Unele considerente  cu privire la relaţia dintre obiectul contractului, obiectul raportului 

juridic civil şi obiectul prestaţiei ar fi ca, cele patru noţiuni se află într-o strânsă legătură, 

legătură al cărei conţinut este dat de următoarele corelaţii: 

a) obiectul contractului este însuşi obiectul raportului juridic civil, relaţie motivată de  

împrejurarea că principalul izvor de obligaţii civile este contractul (convenţia); 

b) obligaţia ca îndatorire juridică nu trebuie confundată cu obiectul obligaţiei (prestaţia 

pozitivă sau negativă): 

-  în cazul obligaţiei de a da, obligaţie constă în îndatorirea de a constitui sau transmite dreptul 

real, pe când, obiectul constă chiar în însăşi transmiterea sau constituirea dreptului real; 

-  în cazul obligaţiei de a face, obligaţia constă în îndatorirea de a executa o lucrare, a presta 

un serviciu, ori a întreprinde orice altă acţiune,  pe când obiectul  constă în executarea însăşi,  

prestarea însăşi  întreprinderea acţiunii; 

-  în cazul obligaţiei negative de a nu face, obligaţia constă în îndatorirea de abstenţiune a 

debitorului de la ceea ce,  altfel,  ar fi putut face, în timp ce obiectul obligaţiei constă în însăşi 

abţinerea efectivă; 

-  dacă acţiunea se referă la un lucru,  lucrul,  însuşi este considerat obiectul prestaţiei; 

c) a distinge între obiectul contractului, obiectul obligaţiei şi obiectul prestaţiei prezintă nu 

numai importanţă teoretică, cât mai ales una practică, în context, distincţia ne conduce la 

concluzia; 

obiectul actului juridic civil este însuşi obiectul raportului juridic civil, 

-  obiectul obligaţiei constă în prestaţia pozitivă sau negativă la care se obligă părţile. 

Obiectul prestaţiei constă în: 

a. constituirea sau transmiterea de drepturi reale (a da);   

b. executarea de lucrări,  prestarea de servicii ori întreprinderea 

unor alte acţiuni  (a face);  şi, 

c. abţinerea de la ceea ce subiectul ar fi putut face dacă nu s-ar fi obligat în acest sens  (a nu 

face).                         

Natura unor contracte impune ca numai anumite bunuri să formeze obiectul lor. Astfel: 

ipoteca se poate constitui numai asupra imobilelor; 

gajul priveşte numai bunurile mobile; 

împrumutul de consumaţie (mutuum) priveşte numai bunurile fungibile sau consumptibile. 

împrumutul  de folosinţă (comodatul)  priveşte  numai  bunurile  necomsumptibile. 

De remarcat că nici Codul comercial nu reglementează vânzarea lucrului altuia. El nu 

a reprodus (art. 59) din Codul comercial italian din 1882, care recunoştea valabilitatea unui 

asemenea contract şi obliga pe vânzător să  dobândească lucrul şi să îl predea cumpărătorului, 

sub sancţiunea daunelor. 

 

9.3 Verificarea completării corecte şi semnarea 

Forma contractelor comerciale 

Forma şi dovada exteriorizează, ambele, acordul de voinţă al părţilor contractante. 

Ele sunt cerinţe distincte: forma priveşte existenţa contractului  iar dovada priveşte 

confirmarea existentei contractului cu distincţia că la unele contracte forma şi dovada sunt 

separate, iar la alte contracte forma include dovada; de exemplu, contractul, verbal poate fi 

dovedit prin orice mijloc de proba, cu martori, prin marturisire  s.a. pe când contractul solemn 

poate fi dovedit numai prin înscrisul întocmit cu ocazia încheierii acestuia (înscrisul constituie 

atât forma cât şi dovada contractului. 

Este de asemenea de precizat că orice contract trebuie exprimat într-o anumită formă, 

după caz, aleasa  de către părţile, contractante sau prevăzută  de lege, aceasta întrucât, atâta  

timp cât consimţamântul părţilor nu este exteriorizat, contractul nu  poate lua  naştere, nu 

poate exista iar în ce priveşte dovada un  contract care nu poate fi dovedit nu poate fi nici 

executat silit, ceea ce  înseamnă că practic este  ineficient. 

De aceea, exprimarea curenta conform căreia contractul  există independent de  forma 

şi de dovada sa trebuie înţeleasa în sensul ca, în ce priveşte contractele consensuale, părţile 
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sunt libere de a alege forma contractului şi de a-şi preconstitui sau nu mijloace de dovedire a 

contractului. 

a) Consensualismul şi formalismul. Atât consensualismul  cât şi formalismul cuprind un 

aspect de fond, acela al stabilirii conţinutului  contractelor, şi un aspect de formă, acela al 

exteriorizării acordului de voinţă al pârtilor contractante. 

Privite sub aspectul formei, consensualismul  priveşte contractele a căror formă o aleg 

părţile, contractante iar formalismul contractele a căror formă este prevăzută de lege. 

Prin comparaţie, consensualismul este superior formalismului, deoarece obligă părţile 

contractante sa-şi respecte cuvântul dar, angajamentele luate, independent de forma 

contractului, totodată, consensualismul este de natură a înlesni încheierea contractelor şi a 

promova astfel celeritatea circuitului contractual, însa cu rezerva că încheierea cu prea multă 

uşurinţă a unor contracte  importante, ca şi eventuale manopere dolosive ale părţilor 

contractante sunt posibile mai degrabă consensual decât prin îndeplinirea unor formalităţi 

prestabilite, iar în ce priveşte securitatea contractuală, formalismul este superior 

consensualismului, deoarece protejează părţile contractante atât in raporturile dintre ele, spre a 

nu contracta cu  uşurinţă cât şi in raporturile cu terţe persoane. 

În ce priveşte evoluţia consensualismului  şi a formalismului, este de observat că spre 

deosebire de dreptul roman, în care regula, o constituia formalismul şi excepţia 

consensualismul,  în dreptul modern consensualismul a devenit regula şi formalismul excepţia  

însă, cu timpul, şi mai ales  de la începutul secolului al XX-lea, a avut şi are loc un declin al 

consensualismului şi o renastere a formalismului, şi anume  prin reglementarea de noi 

contracte solemne, cu precădere în materie imobiliară  prin înmulţirea contractelor la 

încheierea cărora legea sau practica impun întocmirea de înscrisuri contractuale  şi prin 

cerinţa legii ca unele contracte să fie supuse înregistrării sau publicităţii, ceea ce necesită re-

dactarea lor în scris. 

Iar ca  urmarea a acestei evoluţii s-a  modificat şi înţelesul noţiunii de formalism, de la 

un înţeles restrâns, de evocare a contractelor formale, la care forma este prevăzută ca o cerinţa 

de valabilitate, la un înţeles larg, de calificare ca formale a tuturor contractelor la care forma 

este cerută  de lege fie ca o cerinţă de valabilitate, fie în alte scopuri. 

b)   Libertatea  alegerii   formei   contractelor. Conform consensualismului, forma de 

manifestare a acordului de voinţă  este lăsată  la  aprecierea, părţilor cantractante. 

Iar cum în dreptul roman consensualismul cârmuieşte încheierea contractelor înseamnă că de 

regulă forma contractelor o aleg părţile  contractante,  astfel,  părţile pot întocmi contractul în 

scris, îl pot exprima verbal sau prin semne ca la vânzările prin licitaţie etc. 

c) Abateri  de la libertatea alegerii formei contracte lor. Aceste abateri constau în 

impunerea unor forme prestabilite, o grupare aproximativă a abaterilor este şi cea care 

urmează. 

-  Contractele  scrise.   Unele   contracte   trebuie,   întocmite, conform legii, în scris, fie ca o 

cerinţă de valabilitate,  ca în cazul contractului de donaţie, care trebuit întocmit   în   formă  

autentică   (art.813 C. civ.);   fie   ca mijloc de probă. La contractele a căror valoare depăşeşte 

suma anume prevăzută de lege  art.1101, alin.1, C civ.)  fie în alte  scopuri, ca de exemplu,  

pentru realizarea înregistrării sau a publicităţii, formalităţi prevăzute de lege pentru unele 

contracte; 

- Contracte scrise tipizate. Cu privire la aceste contracte este de observat ca: unele formulare 

tip sunt prevăzute  de  lege,   de exemplu,  pentru contractele de închiriere a locuinţelor, altele 

sunt întocmite de catre una din părţile contractante  de exemplu, pentru unele contracte 

privind prestarea de servicii către populaţie; 

- Contracte a căror formă este stabilită prin, uzanţe. Aşa sunt  de exemplu: contractul de 

vizionare a unui spectacol, care se încheie prin simpla cumpărare a biletului de intrare sau 

vinzarea-cumpârarea în magazinele cu autoservire, care se realizează prin luarea mărfii de 

catre cumparător şi efectuarea plăţii;                           

- Înscrisurile contractuale  în dreptul contemporan, contractele  mai   importante,  trebuie  

încheiate  în  forma înscrisurilor, mai mult, în practică, părţile recurg la ideea, de forma scrisa 

chiar in  situaţiile în care un contract verbal ar fi îndestulător. 
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Dovada contractelor comerciale 

Este, consider eu, poate etapa cea mai importantă în vederea încheierii contractelor şi 

anume de a fi asigurate parţile contractante că în orice moment de dubiu de la încheierea şi 

pâna la stingerea contractelor una din părţi sau ambele pot demonstra oricind valabilitatea 

contractului. Astfel întâlnim mai multe situaţii,cum ar fi: 

a)  Situatii în care,  practic,  este şi nu este necesară  dovada contractelor. 

Dovada contractului apare ca necesară numai în situaţiile în care debitorul nu recunoaşte 

existenţa contractului pe care l-a încheiat sau a obligaţiilor pe care şi le-a asumat, numai în 

asemenea situaţii administrarea dovezii  are rost, şi anume de a obliga pe debitor  la executare. 

Dimpotrivă, ori de câte ori părţile îşi exercită de bună voie obligaţiile asumate, dovada 

contractului nu are nici un rost; 

b) Libertatea preconstituirii de probe în vederea dovedirii contractelor. Din principiul 

consensualismului rezultă regula conform căreia parţile sunt libere nu-şi preconstituie probe 

în vederea  dovedirii contractului pe care îl încheie, însă, în caz de preconstituire părţile 

trebuie să aleagă una sau alta dintre probele prevăzute de lege, adică înscrisurile sau mărturiile 

cum este prevăzut la (art. 1171 C.civ.,) iar în caz de litigiu se poate recurge, după împrejurări, 

la prezumţii şi mărturisire conform (art.1199-1206 C.civ.,) precum şi la expertiză, cercetarea 

la faţa locului şi la interogatoriu prevăzute în (art.201-225 C.pr.civ.); 

c) Cazuri de obligativitate a probei scrise a contractelor. Prin excepţie  de la regulă 

libertăţii preconstituirii  probelor, dovada contractelor, al căror obiect depăşeste  o anumită 

valoare, nu se pot face decât prin acte autentice sau sub semnatură privată. Cu atenuarea, dacă 

este vorba de drepturi de care părţile pot dispune, ele pot conveni ca şi contractele care 

depăşesc valoarea prevăzută de lege să poată  fi dovedite cu martori. 

În ceea ce priveşte contractele sub semnătură privata prin care se asumă obligaţii bilaterale, 

ele sunt supuse formalităţii multiplului exemplar, adică trebuie întocmite în atâtea exemplare 

originale câte părţi contractante cu interese contrare există. Prin contractele cu semnatură 

privată prin care se asumă obligaţii unilaterale privitoare la sume de bani sau la alte bunuri de 

acest gen, ele trebuie scrise de cei care se obligă, ori ca la sfirşit, înainte de a semna,  să scrie 

formula bun si aprobat  cu arătarea sumei sau a câtimii bunurilor; 

d) Cazuri exprese  de admitere a probei testimoniale pentru dovedirea contractelor. 

Conform dispoziţiilor art.1197 si 1198 C.civ., proba cu martori este admisibilă în mod 

excepţional  pentru dovada actelor juridice, deci şi a contractelor în urmatoarele cazuri: 

- cînd există un început de dovada scrisă, adică orice scriere provenind de la partea căreia i se 

opune sau de la autorul ori reprezentantul acesteia şi care face verosimil faptul pretins; 
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Unitatea 10. Efectuarea operaţiunilor specifice de cazare şi alimentaţie 

 

10.1. Pregătirea pensiunii pentru sosirea clienţilor programaţi/neprogramaţi 

 

Funcţionarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor şi instalaţiilor este verificată cu 

rigurozitatea înainte de sosirea clienţilor. 

Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare de 

până la 15 camere, totalizând maximum 60 locuri de cazare, funcţionând în locuinţele 

cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură în spaţii special amenajate cazarea 

turiştilor şi condiţii de pregătire şi de servire a mesei. 

Pensiunile agroturistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare 

de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care 

asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a 

mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti, sau meşteşugăreşti. 

Specific pensiunile agroturistice este faptul că în aceste unităţi, turistilor li se ofera 

masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la 

producători autorizaţi de pe plan local iar gazdele se ocupă direct de primirea turistilor si de 

programul acestora pe tot parcursul sejurului, pe care îl petrec la pensiune. 

În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de 

agricultură, cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi 

fructiferi sau se desfăsoară o activitate mestesugărească, cu un atelier de lucru, din care 

rezultă diferite articole de artizanat. Activitătile în cauză trebuie să se desfăsoare în mod 

continuu sau, în functie de specific si sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate. 

Amplasarea pensiunilor turistice trebuie realizată în locuri ferite de surse de poluare şi 

de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau viaţa turiştilor. 

Dotările din camerele şi din grupurile sanitare destinate turiştilor vor fi puse în 

exclusivitate la dispoziţia acestora. În interiorul spatiilor de cazare nu se admit lucruri 

personale ale locatorului (articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, bibelouri sau alte obiecte 

care ar putea stânjeni turiştii). 

În cazul în care spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei sunt destinate şi pentru 

consumatori din afară iar numărul locurilor la mese este mai mare decât al celor de cazare, dar 

nu mai mic de 40 de locuri la mese, spatiile în cauză se clasifică drept unităţi de alimentaţie 

publică, potrivit normelor specifice elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale si 

Turismului. 

Administratorul pregăteşte pensiunea pentru sosirea clienţilor programaţi sau 

neprogramaţi. De aceea, el trebuie să verifi ce funcţionarea corespunzătoare a tuturor 

echipamentelor şi instalaţiiilor şi pregătirea camerelor corespunzător cu specificul pensiunii. 

În spaţiile de cazare, precum şi în grupurile sanitare, cu excepţia WC exterioare, se va 

asigura în sezonul rece o temperatură minimă de 18 grade C şi în sezonul cald de maxim 25 

grade C. 

  La grupurile sanitare se va asigura în permanenţă apă caldă şi rece. 

Construcţiile vor fi astfel realizate încât să se evite deranjarea turiştilor din cauza 

zgomotelor produse de instalaţiile tehnice ale clădirii sau a altor factori de poluare. 

Nu se admit spaţii de cazare situate la subsol sau fără aerisire şi lumină naturală 

directă. Spaţiile comune vor fi bine aerisite şi iluminate. 

Pardoselile şi pereţii grupurilor sanitare vor avea finisaje din materiale uşor lavabile şi 

de bună calitate. 

Inventarul moale (lenjeria de pat, prosoapele şi halatele) va fi de regulă de culoare 

albă. La categoriile de 4 şi 5 stele, materialele folosite pentru perdele, draperii,  lenjerie, vor fi 

din mătase, bumbac sau alte materiale  de calitate superioară. 

Starea generală de curăţenie, salubritate şi igienă se asigură în condiţiile prevăzute de 

Normele de igienă aprobate prin Ordinele ministrului sănătăţii publice. 
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Unităţile funcţionale de cazare vor fi proiectate şi conformate astfel încât să fie 

îndeplinite necesităţile de sănătate ale utilizatorilor, referitoare la condiţiile admisibile de 

zgomot din interiorul acestor încăperi. 

Asigurarea protecţiei împotriva zgomotului presupune realizarea confortului acustic 

pentru utilizatorii unităţilor funcţionale de cazare din clădirile hoteliere. Aceasta se obţine 

printr-o conformare judicioasă din punct de vedere acustic a spaţiilor cât şi a elementelor 

constructive delimitatoare, astfel încât zgomotul perceput de utilizatori să se încadreze în limit 

ele admisibile corespunzătoare activităţilor specifice desfăşurate în respectivele spaţii. 

Se va stabili o protecţie adecvată atât împotriva zgomotului aerian cât şi a celui de 

impact în  funcţie de natura surselor poluante exterioare unităţii: diferite mijloace de transport 

(rutier,aerian etc), industrii, activităţi urbane etc. 

De asemenea se va realiza o protecţie a unităţilor funcţionale de cazare şi împotriva 

zgomotului aerian şi / sau de impact provenit din surse poluante amplasate în interiorul 

clădirii în spaţii destinate altor funcţiuni decât cele de cazare. 

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de cazare turistică este necesar să se 

cunoască şi să se respecte următoarele norme de prevenire şi stingere a incendiilor: 

Se interzice construirea de anexe provizorii ca: magazii, şoproane, chioşcuri etc., 

precum şi depozitarea la o distanţă mai mică de 20 m a combustibililor solizi(lemn de foc, 

cărbuni) ambalaje etc. 

Clădirile construite din material combustibil se vor proteja prin ignifugare. 

Personalul unităţii de cazare va fi temeinic instruit asupra modului în care se va face 

alarmarea, anunţarea şi orientarea persoanelor spre ieşire, precum şi a modului de folosire a 

mijloacelor tehnice de intervenţie (hidranţi, stingătoare) pentru localizatrea şi stingerea 

incendiilor. 

Se interzice folosirea podurilor clădirilor în scopul depozitării materialelor 

combustibile sau a altor întrebuinţări ca: spălătorii, ateliere, magazii, afumători etc. 

La fiecare nivel al clădirilor se vor afişa planuri de evacuare, organizarea şi atribuţiile 

echipelor de pe locurile de muncă. 

Se va asigura marcarea clară, vizibilă, conform STAS 297/1-1988 şi 297/2-1992, a 

căilor de acces şi evacuare din interiorul clădirilor şi iluminarea corespunzătoare a acestora. 

Se recomandă marcarea prin indicatoare fosforescente. 

În camerele hotelurilor, pe partea interioară a uşilor, se va afişa schiţa cu traseul de 

evacuare a turiştilor (atât spre ieşirea principală cât şi spre cea de serviciu). Pe noptieră sau în 

alte locuri vizibile din camere se vor amplasa pliante sau fluturaşi cu instrucţiuni speciale în 

caz de incendiu. La hotelurile cu circuit internaţional, materialele vor fi traduse în 3-4 limbi 

de largă circulaţie internaţională. 

Se admite menţinerea încuiată a uşilor de la scările de serviciu, în cazul când acestea 

sunt prevăzute cu geam nearmat, pe o suprafaţă care să permită evacuarea normală a 

persoanelor în caz de incendiu. Pe geamurile respective se va inscripţiona „Uşă de evacuare”, 

„Spargeţi geamul în caz de incendiu”. 

Pe holuri şi pe culoare trebuie să existe scrumiere pentru colectarea resturilor de ţigări 

şi chibrituri, amplasate la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de draperii şi perdele. 

Se va controla permanent starea de funcţionare a instalaţiilor electrice. Nu se admit 

improvizaţii sau modificări la instalaţia electrică. Orice lucrări de reparaţii sau de întreţinere 

la instalaţia electrică se execută numai de personal calificat. 

În încăperile în care încălzirea se face cu gaze în sobe, alimentarea focului va fi 

întreruptă înainte de accesul persoanelor cazate. 

Pentru sesizarea în fază incipientă a unui început de incendiu, spaţiile se vor verifica şi 

pe timpul nopţii la intervale de 2-3 ore, de către personalul de serviciu. La unităţile nedotate 

cu instalaţii automate de semnalizare a incendiilor, controlul se va efectua la fiecare oră. 

Recepţiile vor fi dotate cu lanterne sau felinare de vânt pentru a fi folosite în situaţii de 

întrerupere a curentului electric. 

Pregătirea camerelor este realizată corespunzător specificului pensiunii. 
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Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate şi organizare, se 

clasificã în funcţie de caracteristicile constructive, de calitatea dotãrilor şi a serviciilor oferite. 

În scopul protecţiei turiştilor serviciile de cazare şi alimentaţie publicã se asigurã numai în 

structuri de primire turistice clasificate. 

Prin structuri de primire turistice clasificate, în sensul prezentei hotãrâri, se înţelege 

orice construcţii şi amenajãri destinate, prin proiectare şi execuţie, cazãrii sau servirii mesei 

pentru turişti, împreunã cu serviciile specifice aferente 

Structurile de primire turistice includ: 

a) structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turisticã: hoteluri, hoteluri-apartament, 

moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţã, 

campinguri, apartamente sau camere de închiriat în locuinţe familiale ori în clãdiri cu altã 

destinaţie, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unitãţi 

cu funcţiuni de cazare turisticã; 

b) structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publicã: unitãţi de alimentaţie din 

incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unitãţi de alimentaţie publicã situate în 

municipii şi în staţiuni turistice. 

 Clasificarea structurilor de primire turistice se face de cãtre Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului care elibereazã certificatul de clasificare. 

Este interzisã funcţionarea structurilor de primire turistice fãrã certificate de 

clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altã structurã a spaţiilor decât cea 

stabilitã prin anexa la certificatul de clasificare. 

Certificatele de clasificare sunt valabile pe perioadã nedeterminatã, pânã la 

modificarea criteriilor şi condiţiilor de clasificare pentru care s-au emis. 

 În scopul prevenirii evenimentelor nedorite se asigură securitatea turiştilor pe toată 

durata sejurului. Administratorul are ca obligaţie instruirea turiştilor privind utilizarea 

diverselor ustensile şi obiecte de uz gospodăresc în mod adecvat, în scopul evitării 

accidentelor. 

Este bine ca administratorul să fi e preocupat de găsirea unor modalităţi de păstrare a 

obiectelor de valoare ale turiştilor care solicită acest lucru, în scopul evitării pierderii sau 

deteriorării acestora. 

 Sejurul clientului 

- Componentele produsului ospitalier 

- Consumabile, bunuri, dotări 

- Activităţile lucrătorului – direct, faţă în faţă cu clientul (recepţie, servirea 

mesei şi a băuturilor, servicii suplimentare) 

- Activităţile lucrătorului, indirect, în spatele scenei (bucătărie, curăţenie, 

spălătorie) 

Serviciile-activităţi ale lucrătorilor pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor 

– de bază, cazarea şi alimentaţia, care satisfac nevoi primare, fiziologice 

– suplimentare, care satisfac nevoi, dorinţe, preferinţe complementare cazării 

(informaţii, treziri, servicii poştale, telefonice, spălat, călcat, cusut) sau în legătură cu 

petrecerea timpului liber (saună, piscină, grătar, jocuri, informaţii despre obiective 

turistice, drumeţii, obiceiuri, tradiţii) 

 

Criterii  

Pensiuni 

TURISTICE AGROTURISTICE 

stele / flori 

(margarete) 

flori (margarete) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Criterii generale: 

- clădirile, inclusiv anexele gospodăreşti, să 

fie curate şi bine întreţinute 
x x x x x x x x x x 

- să se încadreze în stilul arhitectural cu 

specific local 
x x x x x x x x x x 
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- căile de acces proprii şi spaţiile 

    înconjurătoare să fie bine întreţinute 
x x x x x x x x x x 

- curte proprie, cu spaţii verzi x x x - - x x x x x 

- curte cu amenajări florale x x x - - x x x - - 

- amenajări în aer liber pentru odihnă şi 

relaxare (chioşcuri, pavilioane, terase 

acoperite, etc) 

x x x - - x x - - - 

- garaj sau adăpost acoperit x - - - - - - - - - 

- parcare proprie x x - - - x x - - - 

2. Organizarea spaţiilor: 

- accesul în camerele de dormit şi în grupurile 

sanitare să fie direct, fără a se trece prin alte 

camere folosite pentru dormit 

x x x x x x x x - - 

- spaţii corespunzătoare şi igienice, pentru 

prepararea mesei, dotate cu echipamente de 

preparare şi conservare a alimentelor  

x x x x x x x x x x 

- sufragerie dotată cu mobilier adecvat, de 

calitate superioară şi cu inventar de servire de 

calitate 

x x - - - x x - - - 

- salon cu suprafaţa minimă de ... mp 20 - - - - 20 - - - - 

Suprafața minimă a camerelor (mp) 

- cameră cu 1 pat (un loc) 16 15 10 9 8 16 15 10 9 8 

- cameră cu 2 paturi (2 locuri)      20 18 13 12 11 20 18 13 12 11 

- cameră cu 3 paturi  (3 locuri)    - - 17 15 13 - - 17 15 13 

- cameră cu 4 paturi (4 locuri) - - - - 16 - - - - 16 

- dormitorul din apartament 20 18 13 12 11 20 18 13 12 11 

- salonul din apartament 20 18 14 12 11 20 18 14 12 11 

- spaţiu pentru servirea mesei, dotat cu 

mobilier (mese, scaune, banchete) şi inventar 

de servire 

- - x x x - - x x x 

- camere cu grup sanitar propriu x x x - - x x x - - 

- grup sanitar comun*) - - - x x - - - x x 
*) la pensiunile turistice / agroturistice de 1 stea/1floare se admit în WC uscate şi spălătoare 

exterioare alimentate la surse naturale din rezervoare)  

3. Instalaţii: 

- încălzire centrală sau cu gaze la sobă de 

teracotă, mai puţin la unităţile sezoniere 

estivale 

x x x - - x x x - - 

- încălzire cu sobă de teracotă sau cu alte 

echipamente admise de normele P.S.I. 
- - - x x - - - x x 

- sursă de încălzire în camerele de baie 

(încălzire centrală sau alte mijloace admise de 

normele P.S.I.) 

x x x - - x x x - - 

- instalaţie de apă curentă    caldă/rece la 

bucătărie 
x x x x - x x x x - 

- instalaţie de apă curentă rece la bucătărie - - - - x - - - - x 

- aer condiţionat – exclusiv pentru pensiunile 

turistice aflate pe litoral si în Delta Dunării 
x - - - - x - - - - 

- racord la reţeaua publică de canalizare sau la 

mijloace proprii de colectare şi epurare 
x x x x x x x x x x 

- clădirea să fie racordată la reţeaua electrică 

publică 
x x x x x x x x x x 

4. Număr maxim de paturi într-o cameră 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 
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5. Echipare sanitară: 

- camerele dispun de grup sanitar propriu 

(cadă sau cuvă cu duş, lavoar şi WC) 
x x x - - x x x - - 

Grup sanitar comun compus din: 

- 1 cabină WC la 10 locuri*) - - - x x - - - x x 

- 1 spălător cu un lavoar cu apă curentă 

caldă/rece la 10 locuri**) 
- - - x x - - - x x 

- 1 cabină duş cu apă caldă/rece la 15 locuri - - - x x - - - x x 
*) La pensiunile turistice si pensiunile agroturistice din mediu rural de o stea/floare poate 

exista şi WC uscat. 
**) Spălătorul poate fi şi în aer liber. 

6. Dotarea camerelor: 

- mobilier uniform ca stil şi de calitate 

superioară 
x x x - - x x x - - 

- pat cu saltea și salteluță de protectie x x x x x x x x x x 

- plapumă, pled sau pături x x x x x x x x x x 

- perne mari x x x x x x x x x x 

- cearşaf pentru pat şi cearşaf  pentru pled, 

pătură sau plapumă 
x x x x x x x x x x 

- cuvertură de pat x x x x - x x x x - 

- masă şi scaune x x x x x x x x x x 

- dulap sau spaţii amenajate pentru haine, cu 

umeraşe 
x x x x - x x x x - 

- cuier x x x x x x x x x x 

- oglindă  x x x x x x x x x x 

- veioză sau aplică la capătul patului x x x x - x x x x - 

- prosoape pentru faţă  

  (1 bucată/persoană) 
x x x x x x x x x x 

- prosoape pluşate pentru baie 

    (1 bucată/persoană) 
x x x x - x x x x - 

- perdele obturante sau alte mijloace de 

obturare a luminii 
x x x x x x x x - - 

-plase de protectie impotriva insectelor x x x - - x x x - - 

- pahare x x x x x x x x x x 

- vază pentru flori sau aranjament floral x x x - - x x x - - 

- televizor în cameră x x - - - x x - - - 

- televizor în spaţii comune x x x x x x x x x x 

- acces internet în salon x - - - - - - - - - 

Garsonierele şi apartamentele vor avea în plus: 

-  canapea de 2 sau 3 persoane x x x x x x x x x x 

- fotolii sau demifotolii x x x x - x x x - - 

- scaune - - - - x - - - x x 

- masă sau măsuţă x x x - - x x x - - 

- frigider x x x - - x x x - - 

- set de pahare pentru apă, vin,  coniac x x x - - x x x - - 

-  perdele obturante sau alte mijloace de 

obturare a luminii 
x x x - - x x x - - 

7. Dotarea bucătăriilor: 

- plită electrică sau cu gaze x x x - - x x x - - 

- maşină de gătit sau reşou electric cu minim 

două ochiuri 
- - - x x - - - x x 

- cuptor cu microunde, cafetieră x x - - - x x - - - 

- vase şi ustensile de bucătărie din inox x x x - - x x - - - 
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- vase şi ustensile de bucătărie - - - x x - - x x x 

- echipamente pentru păstrarea prin frig a 

alimentelor 
x x x x x x x x x x 

8. Telefon la dispoziţia turiştilor  (minimum 

un telefon mobil sau fix) 
x x x x x x x x x x 

9. Alte criterii : 

- anexele gospodăreşti pentru creşterea 

animalelor şi păsărilor vor fi amplasate şi 

întreţinute astfel încât să nu creeze disconfort 

pentru turişti 

x x x x x x x x x x 

- animalele de la care provin lactatele să fie 

atestate ca sănătoase, iar produsele din carne 

să fie examinate sanitar-veterinar 

x x x x x x x x x x 

- alimentele să provină de la producători  

locali autorizaţi 
- - - - - x x x x x 

- minimum o persoană să fie absolventă a 

unui curs de formare în domeniu cel puţin 

administrator pensiune turistică  

x x x x x x x x x x 

 

Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni 

de cazare de tip pensiune turistică si pensiune agroturistică 

 

Criterii suplimentare*) Puncte 

1. Construcţii, aspect general şi echipare exterioară 

- drum carosabil până la poarta pensiunii             3 

- semnalizare de la şoseaua principală                             2 

- situarea într-o zonă nepoluată fonic, vizual sau olfactiv        6 

- iluminat exterior                                                3 

- izolarea fonică a clădirii                                       6 

- ambianţa generală a exteriorului: 

• aspectul foarte bun al construcţiilor                                5 

• aspectul foarte bun al anexelor gospodăreşti                         5 

• amenajarea corespunzătoare a spaţiilor exterioare (curte, grădină, livadă, 

spaţii amenajate în aer liber pentru divertisment) 
5 

2. Dotarea camerelor 

- izolarea fonică între camere şi spaţiile comune  8 

-  salon de primire - living cu spaţiu amenajat pentru deconectare, lecturare,   

conversaţie                           
10 

- televizor în toate camerele 3 

- şemineu                                                                                           9 

- bibliotecă (cărţi, reviste, ziare, albume etc.) 5 

- dotare cu jocuri de societate (şah, table, remy, cărţi de joc, etc.)                                                        4 

- biliard 8 

- tenis de masă 8 

- aer condiţionat 10 

- telefon în fiecare cameră 5 

- decorarea de calitate a interiorului 10 

- acces internet 10 

3. Dotarea bucătăriilor 

- adaptarea dotărilor la numărul camerelor 8 

-vase de bucatarie din inox 10 

- veselă şi ustensile de bucătărie de bună calitate, nedesperechiate, în număr   6 
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corespunzător capacităţii de cazare  

- aparatură electrică:  

•  robot-mixer   3 

•  cafetieră 3 

•  cuptor cu microunde 6 

•  hotă 8 

•  maşină de spălat vase 10 

•  toaster (prăjitor pâine) 3 

 4. Alte dotări şi amenajări 

- masă şi fier de călcat 2 

- maşină automată de spălat rufe 5 

- uscator de păr 2 

- grătar în aer liber 3 

- locuri de joacă amenajate pentru copii 7 

- sală de fitness 10 

- saună 10 

- piscină în aer liber 10 

- piscină acoperită 15 

- terenuri de sport proprii sau intermediare la terţi 12 

- obiecte şi echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, sănii,  biciclete, 

ambarcaţiuni, etc.)   
8 

- aparat CD, DVD 2 

- antenă TV satelit sau cablu 2 

- posibilităţi de participare ca divertisment la unele activităţi gospodăreşti 10 

-acces calculator 5 

Total punctaj realizat  

*)Se punctează numai criteriile care nu sunt minim obligatorii pentru categoria respectivă. 

Punctajul minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare este următorul: 

       - de 5 stele /flori        160 puncte 

       - de 4 stele/flori         130 puncte 

       - de 3 stele/flori          90 puncte 

       - de 2 stele /flori         50 puncte 

Caracteristici:  

– satisfac necesităţi şi dorinţe specifice fiecărui client 

– se oferă la cerere 

– conduc la personalizarea produsului unei pensiuni 

– determină diferenţierea de ofertele altor pensiuni cu posibilităţi de cazare similare 

– în pensiunile turistice majoritatea serviciilor se oferă gratuit, fiind considerate incluse în 

tariful de bază. 

 

Toate spaţiile destinate clienţilor sunt igienizate şi curăţate corespunzător asigurării 

confortului clienţilor. 

Housekeeping, în traducere literală, înseamnă "îngrijirea casei". 

Activităţile desfăşurate în acest departament constituie o parte importantă a parametrilor 

calitativi ai serviciului de cazare. De nivelul acestora depinde în bună măsură reputaţia hotelului, 

contribuind decisiv la creşterea sau diminuarea vânzărilor, deci a gradului de ocupare a hotelului. 

Curăţenia fiind, în multe situaţii, motivul revenirii sau al renunţării la serviciile hotelului respectiv. 

Rolul acestui departament este de a crea o atmosferă relaxată, primitoare pentru client, 

determinată de un mediu ale cărui caracteristici sunt: 

– igiena 

– confortul  

– siguranţa 
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– atractivitatea 

– intimitatea 

– solicitudinea (atenţia faţă de cerinţele clienţilor),  curtoazia (amabilitatea),  

 Obiective: 

– Efectuarea serviciilor specifice în mod eficient 

– Crearea unui mediu plăcut şi  atractiv pentru clienţi şi  personal  

– Întreţinerea lenjeriei hotelului, asigurând un mediu sănătos, sigur. 

 Sectoare de activitate : 

 1. Spaţii de cazare 

 Obiective: 

– Asigurarea igienei, funcţionalităţii şi a securităţii în camere şi în spaţiile aferente. 

– Dotarea camerelor cu lenjerie, produse cosmetice şi de igienă, materiale informative şi de 

promovare. 

–  Prestarea de servicii suplimentare specifice (lustruit încălţămintea, călcat îmbrăcămintea, 

mici reparaţii etc.)  

– Rezolvarea situaţiilor speciale (solicitări suplimentare - paturi, lenjerie, perne, pături, 

pungi cu gheaţă, pungi (sticle) cu apă caldă, fier de călcat, uscător de păr, termometru 

etc., acordarea primului ajutor)  

– Păstrarea obiectelor uitate şi pierdute. 

 2. Spaţii comune (publice) 

Obiective  

– Asigurarea igienei, funcţionalităţii şi a securităţii în spaţiile comune, atât în cele pentru 

clienţi, exterioare şi interioare, cât şi în cele pentru personal. 

– Amenajarea şi dotarea spaţiilor comune, asigurarea aranjamentelor florale 

– Efectuarea unor servicii speciale (dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, curăţarea mochetei, 

curăţarea faţadei hotelului, îngrijirea spaţiilor verzi, etc. 

–  Redecorare după lucrări de renovare.  

– Decorarea la ocazii speciale (revelion, sărbători religioase etc.). 

 3. Sectorul lenjerie şi uniforme 

Obiective 

– Gestiunea lenjeriei hotelului, cazare şi restauraţie, inclusiv uniforme  

– Sortarea şi asigurarea stocului necesar pentru fiecare categorie 

– Întreţinerea lenjeriei, efectuarea de reparaţii şi confecţionarea unor elemente de lenjerie. 

 4. Spălătorie - curăţătorie 

 Obiective 

– Spălatul, curăţatul, călcatul lenjeriei hotelului şi a lenjeriei şi îmbrăcămintei clienţilor 

Spaţii hoteliere : 

– Clasificarea spaţiilor hoteliere 

– Dotarea spaţiilor hoteliere 

– Lenjeria de pat,lenjeria de baie 

– Termene legale de schimbare a lenjeriei 

Servicii hoteliere specifice: 

– Cazarea 

– Restauraţia 

– Servicii suplimentare specifice 

Organizarea activităţii zilnice : 

  Departamentul de etaj 

– Careul cu personalul de etaj 

– Materiale, ustensile, echipamente folosite în activitatea de etaj 

– Curăţenia spaţiilor de cazare 

 Careu cu personalul de etaj: Careul trebuie să fie operativ, eficient, în cadrul lui 

abordându-se următoarele probleme: 

– Controlul prezenţei şi punctualităţii 

– Controlul ţinutei vestimentare 
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– Controlul ţinutei personale 

– Analiza situaţiilor deosebite din ziua precedentă 

– Repartizarea sarcinilor zilei respective 

– Aprovizionarea pentru îndeplinirea sarcinilor zilei respective 

– Instruirea personalului 

– Rezolvarea situaţiilor speciale ale personalului 

 Materiale, ustensile şi echipamente folosite în activitatea de etaj. Materialele de 

curăţenie se împart în următoarele categorii: 

– Detergenţi 

– Acizi de curăţare 

– Substanţe abrazive 

– Solvenţi organici 

– Dezinfectanţi 

– Dezodorizante 

– Materiale de lustruit (polish) 

 Ustensile 

– Lavete de pânză (cârpe de şters) 

– Bureţi 

– Mături şi perii 

– Mopuri 

– Mănuşi 

 Echipamente 

– Aspiratoare 

– Maşini de curăţat şi lustruit pardoseala 

– Maşini de curăţat mochete, covoare şi carpete 

– Cărucioare 

 Efectuarea curăţeniei în spaţiile de cazare 

 Indiferent de tipul spaţiului de cazare (cameră cu un pat, cameră cu două paturi,  

garsonieră, apartament) există o codificare a acestora în funcţie de momentul eliberării ei de 

către client. 

 Această codificare este cunoscuta ca statutul spaţiilor de cazare, şi anume: 

– Spaţii de cazare libere - spaţii de cazare în care s-a făcut curat cu una sau mai multe zile 

în urmă şi care nu au fost închiriate; 

– Spaţii de cazare eliberate - spaţii de cazare din care clienţii au plecat sau urmează să plece 

în cursul zilei respective. Spaţiile de cazare din care clienţii nu au plecat până la 

începerea programului de lucru, pot fi considerate, pentru cameriste, ca spaţii de cazare 

eliberabile. 

– Spaţii de cazare ocupate - spaţii de cazare pe care clienţii le-au închiriat cu una sau mai 

multe zile în urmă şi în care vor mai sta cel puţin o zi. 

– Spaţii de cazare rezervate - spaţii de cazare libere sau eliberate care vor fi ocupate în acea 

zi. 

– Spaţii de cazare în reparaţie (cu defecţiuni) - spaţii de cazare care au defecţiuni majore 

care nu pot fi rezolvate în acea zi, astfel încât să mai poată fi închiriate. 

 La careu, când camerista primeşte programul de lucru al zilei, se stabileşte şi care sunt 

priorităţile zilei (grupuri, V.I.P-uri, cerinţe ale clienţilor anunţate la recepţie etc.). La 

începerea lucrului, camerista trebuie să verifice dacă pe clanţele uşilor spaţiilor de cazare 

ocupate nu a apărut fluturaşul ROG SĂ-MI FACEŢI CURĂŢENIE. În acest caz, clientul deja 

cazat are prioritate.  

Când nu există priorităţi, ordinea în care se face curăţenie în spaţiile de cazare este 

următoarea:    
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Camere libere 

 

Camere eliberate 

 

Camere ocupate, fără clienţi 

 

Camere ocupate, cu clienţi 

 

 Indiferent de ordinea în care se face curăţenie în spaţiile de cazare, până la sfârşitul 

programului de lucru camerista trebuie să intre în toate spaţiile de cazare care i-au fost 

repartizate. Dacă dintr-un anumit motiv (uşa este închisă pe interior, clientul a agăţat de clanţă 

fluturaşul cu NU DERANJAŢI  etc.) nu reuşeşte, trebuie să anunţe acest lucru la recepţie. 

  

Sistemul de servire a produselor alimentare este asigurat în conformitate cu normele de 

igienă şi calitate în alimentaţia publica. 

Unităţile funcţionale de cazare şi cele de alimentaţie publică trebuie proiectate şi verificate 

astfel încât încărcarea aerului cu poluanţi proveniţi din materiale şi echipamente de construcţii 

să nu conducă la riscuri pentru sănătatea ocupanţilor. 

Unităţile funcţionale de cazare trebuie prevăzute cu un sistem de eliminare a apelor uzate, 

conform reglementărilor tehnice pentru construcţii şi pentru igienă a utilizatorilor. 

Coloanele interioare de canalizare care traversează grupurile sanitare sau, după caz, 

bucătăriile din unităţile funcţionale de cazare, precum şi racordurile la coloanele de canalizare 

ale obiectelor sanitare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii principale: 

– să nu prezinte zone potenţiale de contaminare cu microorganisme a vecinătăţilor 

(microbi, bacterii etc); 

– să nu emită mirosuri dezagreabile; 

– să nu prezinte degajări de gaze; 

– să nu prezinte riscul contactului cu sistemul de distribuţie a apei. 

Prevederea unităţilor funcţionale cu coşuri de gunoi etanşe (pentru a se putea asigura 

protecţia sanitară a utilizatorilor în timpul de păstrare, asigurânduse şi evacuarea ritmică a 

acestora). 

Unităţile funcţionale de cazare trebuie proiectate şi construite astfel încât să asigure 

confortul higrotermic pentru ocupanţi. 

Totodată unităţile funcţionale de cazare şi cele de alimentaţie publică trebuie 

proiectate din punct de vedere higrotermic astfel încât să nu se producă degradarea 

elementelor de închidere prin fenomene de condens pe suprafaţa sau în structura acestora. 

Curăţenia în spaţiile de servire : 

Activitatea de curăţeniei şi întreţinere este extreme de importantă şi reprezintă o 

cerinţă de bază, alături de efectuarea corectă a serviciilor. 

Curăţenia trebuie realizată zilnic în spaţiile de servire, annexe şi oficii. 

Curăţenia trebuie să se realizeze de către personalul desemnat de conducerea unităţii 

cu conştiinciozitate şi utilizându-se materiale şi echipamente tehnice special destinate acestei 

activităţi. 

Se folosesc diverse substanţe : detergenţi, substanţe dezinfectante, săpunuri, 

substanţepentru întreţinerea pardoselilor etc. 

De asemenea pentru realizarea curăţeniei se vor folosi următoarele obiecte: mături, 

perii, spălătoare, obiecte textile, obiecte de colectare şi depozitare. 

Dintre echipamentele tehnice folositepentru realizarea curăţeniei menţionăm : 

aspiratoare, maşini de spălat, maşini de ceruit, maşini de lustruit pardiseaua, maşini de spălat 

vesela şi paharele. 

Curăţenia trebuie realizată zilnic şi întreţinută permanent în saloanele se restaurant şi 

bar, la garderobă, pe holuri, la grupurile saniatre, oficii şi spaţii de depozitare. De asemenea 

este foarte importantă şi activitatea de igienizare a inventarului de servire. 

La realizarea curăţeniei se au în vedere spaţiile de servire şi inventarul de servire.  
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Zilnic trebuiesc realizate următoarele operaţiuni : 

– aerisirea 

– curăţenia blaturilor meselor şi scaunelor 

– ridicarea scaunelor pe blatul meselor 

– ştergerea prafului de pe tavan, pereţi draperii 

– aspirarea sau măturarea pardoselilor 

– ştergerea prafului de pe mobilier, plante ornamentale, aplice, lambriuri 

– ştergerea oglinzilor şi geamurilor 

– ordonarea sumară a mobilierului 

– pulverizarea cu substanţe plăcut mirositoare 

Pe holuri şi în spaţiile de folosinţă comună (grupuri sanitare) curăţenia trebuie  

menţinută permanent, asigurându-se săpun, prosop şi hârtie igienică pentru clienţii unităţii. 

Curăţenia inventarului de servire este efectuată de personalul de servire. 

Spălarea veselei se face prin săpunadă, mecanic sau manual. 

Cănile, ceştile, supierele şi solniţele se curăţă cu ajutorul săpunadei,  

acordându-se o atenţie sporită încheieturilor şi locurilor de îmbinare. 

Obiectele de inventar din metal se întreţin de asemenea prin săpunadă, apoi se  

şterg cu cârpă moale uscată. 

Tacâmurile se spală în săpunadă pe tipuri, apoi ştergerea se face, prinzând  

şervetul în mâna stângă şi cu aceasta tacâmurile, apoi ştergându-se câte unul cu mâna dreaptă, 

aşezându-se pe tavă sau în sertare. 

 Paharele se spală în maşina de spălat pahare sau manual, apoi se aşează pe tăvi pentru 

a se scurge. Se şterg cu cârpe moi, care nu lasă urme. După ştergere, paharul se prinde cu 

mâna stângă, fiind privit în lumină pentru a observa dacă este şters bine şi dacă nu are defecte. 

 După folosire, lenjeria se predă la spălătorie de către personalul desemnat să se ocupe 

de acest lucru. 

Masa de serviciu (consola) se curăţă la exterior prin ştergere cu cârpă moale, iar dacă are pete, 

cu un burette înmuiat în soluţie de apă caldă cu detergent. 

Menţinerea calităţii igienice a alimentelor 

 Pentru ca produsele alimentare să ajungă la consummator nealterate şi fără a fi 

contaminate cu germeni patogeni, care l-ar putea îmbolnăvi, trebuie asigurate condiţii perfecte 

de igienă pe tot circuitul produselor alimentare (producţie, preparare, depozitare, transport şi 

desfacere). 

 Prevenirea contaminării produselor alimentare / preparatelor culinare are o importanţă 

deosebită în apărarea sănătăţii oamenilor. În acest scop, legislaţia sanitară indică pentru 

fiecare verigă reguli de igienă ce trebuie respectate cu multă exigenţă. Numai în acest fel se 

poate realiza menţinerea calităţii produselor respective şi deci promovarea sănătăţii. 

 Norme de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, transportul şi 

desfacerea alimentelor. 

 Prezentele norme de igienă se aplică tuturor unităţilor alimentare care produc, 

prelucrează, servesc, depozitează, transportă sau desfac alimente. Toate aceste unităţi 

funcţionează în baza unei autorizaţii sanitare. 

 În caz de schimbare sau extindere a activităţii, unitatea respectivă va solicita o nouă 

autorizaţie sanitară. 

 Amplasarea, construcţia şi reamenajarea unităţilor alimentare de orice fel se fac cu 

avizul sanitar al direcţiei de sănătate publică judeţene, al agenţiei de protecţia mediului 

judeţene şi al direcţiilor judeţene de urbanism şi amenajarea teritoriului său. 

 Se interzice amplasarea de unităţi cu profil alimentar în spaţii de locuit. 

 Se admit activităţi de desfacere a alimentelor şi de alimentaţie publică la parterul 

blocurilor, numai în spaţii comerciale existente, destinate prin proiect sau pentru care s-a 

obţinut schimbarea destinaţiei prin comisia de urbanism a organelor administraţiei publice 

locale. 
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 Proiectarea clădirii se face în funcţie de profilul unităţii şi de volumul estimat al 

activităţii (producţie, prelucrare, depozitare, desfacere, consum). Numărul, mărimea şi 

destinaţia încăperilor se stabilesc în funcţie de profilul unităţii. 

 Unităţile alimentare trebuie să aibă asigurată şi să folosească permanent în activitatea 

lor apă potabilă curentă, rece şi caldă, în cantitate suficientă şi corespunzătoare calitativ 

condiţiilor înscrise în actele normative în vigoare. 

 În localităţile sau în zonele lipsite de reţele publice de distribuire a apei potabile, este 

permisa folosirea apei de la fântână prin instalaţii proprii, corespunzătoare din punct de 

vedere igienico-sanitar, cu obligativitatea ca aceasta să îndeplinească condiţiile de 

potabilitate. 

 Unităţile alimentare care folosesc surse proprii de apă potabilă vor asigura protecţia 

sanitară a acestora şi controlul calităţii apei utilizate. 

 Folosirea apei industriale este permisă, cu avizul organelor sanitare, pentru anumite 

operaţiuni tehnologice în unităţile de industrie alimentară. Reţeaua de distribuţie a apei 

industriale va fi separată de cea pentru apă potabilă şi va fi vopsită într-o culoare diferită, 

conform normelor legale în vigoare, pentru a se exclude orice posibilitate de utilizare ca apă 

potabilă sau ca racordări între cele două reţele. 

 Unităţile alimentare trebuie să fie dotate cu instalaţii pentru colectarea şi îndepărtarea 

igienică a rezidurilor lichide, corespunzător normativelor legale în vigoare şi întreţinute 

permanent în bună stare de funcţionare. 

 Trecerea coloanelor de canalizare prin încăperile de producţie, preparare, depozitare, 

servire şi desfacere a alimentelor este permisă numai cu condiţia izolării lor, astfel încât să fie 

prevenită orice posibilitate de infiltraţie şi impurificare a spaţiilor şi a produselor. 

 În localităţi fără reţea de canalizare a apelor uzate, colectarea şi îndepărtarea 

reziduurilor lichide vor fi adaptate la condiţiile locale, asigurându-se amenajarea, exploatarea 

şi întreţinerea instalaţiilor respective în perfectă stare de funcţionare, astfel încât să se prevină 

contaminarea spaţiilor alimentare cu ape uzate, precum şi poluarea mediului înconjurător. 

 Colectarea reziduurilor solide, precum şi a resturilor alimentare lichide se va face în 

recipiente etanşe cu capac, confecţionate din material rezistent, uşor de spălat şi dezinfectat. 

 Acestea vor fi depozitate în spaţii (încăperi, boxe sau platforme acoperite) special 

destinate şi amenajate în acest scop, prevăzute cu mijloace pentru prevenirea accesului 

muştelor şi rozătoarelor, cu paviment impermeabil, amenajat în pantă spre o gaură de scurgere 

şi dotate cu posibilităţi de spălare. 

 Recipientele de colectare şi spaţiile de depozitare vor fi menţinute în permanentă stare 

de curăţenie. Evacuarea rezidurilor solide se va face înainte ca acestea să depăşească 

capacitatea de depozitare sau să intre în descompunere. 

 Condiţiile de ventilaţie, iluminat, zgomot şi vibraţii din unităţile alimentare terbuie să 

se încadreze în normele de igienă stabilite de Ministerul Sănătăţii. 

 În toate unităţile alimentare procesul de producţie trebuie astfel stabilit, încât să 

asigure desfăşurarea fluxului tehnologic într-un singur sens şi să evite încrucişările între 

fazele salubre şi insalubre. 

 Toate unităţile alimentare vor fi dotate, după caz, cu spaţii suficiente de depozitare a 

produselor finite şi semifabricate, a materiilor prime şi auxiliare, precum şi a ambalajelor, 

încât să nu permită degradarea, impurificarea sau contaminarea. 

 Pentru păstrarea materiilor prime, a semifabricatelor şi a produselor finite uşor 

alterabile vor fi dotate cu spaţii frigorifice, compartimentate (separat produsele crude de cele 

care au suferit prelucrare termică; separat cele care emană mirosuri specifice de cele care 

împrumută mirosuri), cu volum stabilit în funcţie de natura, durata de păstrare şi de cantitatea 

produselor destinate a fi depozitate, şi prevăzute cu posibilităţi de control şi înregistrare a 

temperaturii. 

 Funcţionarea instalaţiilor frigorifice trebuie asigurată în permanenţă, iar temperatura 

realizată în interior va fi înregistrată. 

 Unităţile care folosesc în cursul activităţii produse congelate vor avea încăperi şi 

instalaţii care să asigure efectuarea corectă a opeaţiunilor de decongelare. 
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 Spaţiile destinate depozitării alimentalorvor fi păstrate în permanenţă în stare de 

curăţenie, iar periodic vor fi curăţate, reparate, dezinfectate şi deratizate. 

 În toate unităţile alimentare se va asigura funcţionarea corectă şi permanentă a 

aparaturii de control şi de înregistrare a parametriilor care condiţionează salubritatea 

prelucrării şi păstrării materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite (sterilizarea, 

pasteurizarea, refrigerarea, congelarea, etc.). 

 Unităţile alimentare de producţie au obligaţia de a folosi materii prime, materii 

auxiliare, semifabricate şi ambalaje, care să  corespundă normelor de igienă. 

 Unităţile alimentare de producţie au obligaţia de a efectua, prin analize de laborator 

sau prin alte procedee, controlul respectării normelor de igienă privind  materiile prime, 

auxiliare, semifabricate şi produse finite (la toate proprietăţile înscrise în actele normative). 

 Toate unităţile alimentare trebuie să fie dotate şi aprovizionate, după necesitate şi în 

cantitate suficientă, cu utilaje, ustensile şi materiale specifice pentru întreţinerea igienică 

corespunzătoare (spălare şi dezinfecţie). 

 Substanţele dezinfectante folosite în concentraţiile corespunzătoare trebuie să fie 

numai cele avizate de Ministerul Sănătăţii. 

 Utilajele şi ustensilele folosite pentru igienizarea grupurilor sanitare vor fi păstrate 

separat, în spaţii special amenajate şi marcate corespunzător. 

 În toate unităţile de alimentaţie terbuie să fie asigurată dotarea cu anexe social-sanitare 

corespunzătoare ca număr şi capacitate normativelor de proiectare şi protecţia muncii în 

vigoare. 

  Pentru păstrarea echipamentului sanitar de protecţie a aimentelor şi a îmbrăcămintei 

individuale a personalului se vor asigura spaţii dotate şi dimensionate în funcţie de profilul 

unităţii. 

 Se va păstra separat echipamentul folosit la operaţiunile de curăţenie şi igienizare. 

 Toate unităţile sunt obligate să efectueze periodic, în funcţie de necesitate sau la 

recomandarea organelor sanitare, lucrările de igienizare şi de revizuire a instalaţiilor şi 

utilajelor, operaţiuni care se execută numai în afara perioadei de activitate a unităţii. 

 Pentru sectoarele cu risc pentru consumatori în unităţile de producţie şi alimentaţie 

publică este obligatoriu angajarea de personal calificat în profilul care lucrează. 

 a). Norme privind prepararea alimentelor în unităţile de alimentaţie publică şi 

colectvă. 

 Prezentele norme se referă la toate unităţile de alimentaţie care pregătesc preparate 

culinare şi produse de cofetărie-patiserie în care vânzarea şi consumul produselor se face, de 

regulă,  pe loc sau pentru consum casnic. 

 Tipurile de unităţi de alimentaţie publică sunt cele prevăzute în O.M.D.R.T. 1296 / 

2010, astfel :  

Nr. 

crt. 
Tipul de unitate 

Categoria de clasificare (stele)  

5  4  3  2  1 

1.  Restaurant 

  

1.1. Clasic x  x  x  x  x 

1.2. Specializat 

1.2.1. Pescăresc x  x  x  x  - 

1.2.2. Vânătoresc x  x  x  x  - 

1.2.3. Rotiserie -  x  x  x  x 

1.2.4. Zahana -  x  x  x x 

1.2.5. Dietetic  -  x  x  x  x 

1.2.6. Lactovegetarian  -  x  x  x  x 

1.2.7. Familial/pensiune -  x  x  x  x 

1.3. Cu specific 

1.3.1. Cramă x  x  x  x  - 

1.3.2. Cu specific local x  x  x  x  - 

1.3.3. Cu specific naţional  x x x  x  - 
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Nr. 

crt. 
Tipul de unitate 

Categoria de clasificare (stele)  

5  4  3  2  1 

 1.4. Cu program artistic  x  x  x - - 

1.5. Braserie/Bistrou x x  x x x 

1.6. Berărie  -  -  x  x  x 

1.7. Grădină de vară  x  x  x  x  - 

2.  Bar 

 

2.1. Bar de noapte  x  x -  -  - 

2.2. Bar de zi x  x  x  x  x 

2.3. Café-bar, (cafenea) x  x  x  x  x 

2.4. Disco-bar (discotecă, videotecă) x  x  x  x  - 

2.5. Bufet-bar  - - x x x 

3.   Fast-food 

 

3.1. Restaurant-autoservire - - x x x 

3.2. Bufet tip expres - - x x x 

3.3. Pizzerie -  -  x  x  x 

3.4. Snack-bar  -  -  x  x  x 

4.  Cofetărie x  x x  x - 

5.  Patiserie, plăcintărie, simigerie x x x x - 

 

      

Pentru asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în vederea unei prelucrări şi preparări a 

alimentelor corespunzătoare, în funcţie de profilul lor, unităţile de alimentaţie publică vor 

avea din construcţie spaţii necesare pentru circuitele funcţionale: 

– sală de mese (saloane de servire) 

– spaţii de preparare a alimentelor 

– spaţii de păstrare a alimentelor 

– anexe social-sanitare 

Spaţiile vor fi proiectate şi amplasate, astfel încât să permită desfăşurarea fluxului 

tehnologic într-un singur sens, evitându-se încrucişările între fazele salubre şi cele insalubre. 

În spaţiile de preparare şi în anexe, perţii vor fi impermeabilizaţi cu materiale 

corespunzătoare (faianţă, vopsele speciale) pe o înălţime de 1,80 m, iar pavimentul va fi 

prevăzut cu sifoane de scurgere racordate la canalizare. 

 Sala de servire va avea asigurat minim 1,0 m2 pentru un loc de masă. Dotările fiind 

menţionate in O.M.D.R.T. 1296 / 2010. 

 Spaţiile de preparare a mâncărurilor sunt constituite din bucătărie şi dintr-o serie de 

spaţii anexe în care se face prelucrarea preliminară a alimentelor. 

Spaţiile de prelucrare preliminară a alimentelor (curăţare, spălare, tocare) sunt spaţii 

cu circuite separate pentru legume, carne, peşte, ouă. 

 În funcţie de tipul unităţii vor exista anexe precum : laborator cofetărie-patiserie, 

patiserie, boxă pentru ceai, cafea şi lapte, cameră pentru prepararea mâncărurilor reci (salate, 

maioneze, preparate cu gelatină, sandvişuri, aperitive reci), acestea fiind complet separate de 

bucătăria propriu-zisă. 

 În unităţile de alimentaţie cu un singur spaţiu de producţie – bucătărie, în care se 

realizează prepararea, fierberea sau coacerea alimentelor, se vor folosi ca materii prime numai 

produse agroalimentare gata curăţate, proporţionate şi ambalate. 

 Spălarea veselei pentru servire şi a vaselor de bucătărie se va face separat, într-un loc 

anume stabilit şi amenajat, unde nu se fac alte operaţiuni de preparare; acest loc va fi strict 

delimitat. 

 Vasele curate pentru masă trebuie să fie păstrate în spaţii separate de vasele de 

bucătărie. 

 Spaţiile de păstrare a alimentelor sunt : depozite, magazii, beciuri şi spaţii frigorifice. 
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 Produsele alimentare ambalate vor fi depozitate separat de obiectele de inventar, 

ambalaje goale, substanţe pentru curăţenie şi dezinfecţie. 

 Produsele perisabile se vor păstra în spaţii frigorifice separate, la temperatura 

prevăzută de furnizor. 

 Preparatele finite şi cele care se consumă fără a mai fi prelucrate termic se vor păstra 

separat de carne, peşte, viscere crude şi de preparatele din carne crude (mititei, carne tocată, 

etc). 

 Pâinea, chiflele, cornurile se vor păstra în spaţii special amenajate, în coşuri de răchită 

(material plastic) sau navete, cu condiţia ca acestea să fie acoperite, la adăpost de praf şi de 

insecte şi să nu fie aşezate direct pe podele. 

 Anexele social-sanitare cuprind : camere-vestiar, cabine de duş, grupuri sanitare (WC) 

şi chiuvete pentru personal şi separat pentru clienţi, birouri, boxe pentru reziduuri. 

  Grupurile sanitare pentru personal şi cele pentru consumatori, la toate tipurile de 

unitaţi de alimentaţie publică, vor fi bine întreţinute, în perfectă stare de funcţionare şi vor fi 

dotate cu săpun, şerveţele de hârtie la chiuvetă şi hârtie igienică. 

În cazul în care pentru depozitarea materiilor prime uşor alterabile şi  

nealterabile nu se poate asigura decât o singură încăpere, este obligatorie îndeplinirea 

următoarelor condiţii : 

– Dotarea corespunzătoare cu rafturi, hambare şi recipienţi pentru toate produsele 

nealterabile. 

– Asigurarea unui spaţiu frigorific pentru produsele alterabile, cu compartiment separat 

pentru carne crudă, care să nu aibe o temperatură mai mare de + 4 grade Celsius. 

– Asigurarea unei ventilaţii satisfăcătoare prin ferestre cu ochiuri cu rame şi sită 

metalică. 

– Aprovizionarea cu materii prime uşor alterabile, îndeosebi cu carne şi lapte, să se facă 

pe măsura capacităţii spaţiului de răcire şi să nu depăşească nevoile de consum 

pentru o zi. 

În unităţile care sunt lipsite de spaţiu pentru organizarea bucătăriei (snack-baruri,  

pizzerii, etc.), preparatele culinare specifice acestora se pot executa în sala de consum, în faţa 

consumatorului, cu obligaţia ca prin organizarea, dotarea şi întreţinerea locului respectiv să se 

asigure o curăţenie permanentă, iar unitatea să dispună de posibilităţi satisfăcătoare de 

ventilaţie (naturală sau mecanică). 

 b). Norme privind depozitarea şi transportul alimentelor 

 Depozitarea alimentelor trebuie să se facă în condiţii care să prevină modificarea 

proprietăţilor nutritive, organoleptice şi fizico-chimice, precum şi contaminarea microbiană. 

În acest scop alimentele vor fi depozitate în încăperi sau în spaţii special amenajate, protejate 

de insecte şi rozătoare, dotate cu instalaţii şi aparatura necesară pentru asigurarea controlului 

condiţiilor de temperatură, umiditate, ventilaţie, etc., stabilite prin actele normative în vigoare. 

 Aşezarea produselor alimentare se va face separat pe sortimente, eventual pe zile de 

fabricaţie, pe grătare sau rafturi, în stive, rânduri distanţate, astfel încât să se asigure o bună 

ventilaţie şi accesul persoanelor şi a mijloacelor care controlează sau manipulează produsele 

depozitate. 

 c). Norme privind personalul din unităţile de alimentaţie publică 

 Angajarea personalului permanent sau flotant în unităţile de alimentaţie publică 

trebuie să se facă numai în baza examenelor medicale efectuate în prealabil şi cu avizul 

favorabil al medicului. Examenul medical la angajare constă în : 

- examen medical general 

- examen serologic 

- examen radiologic pulmonar 

- examen coprologic 

Conducătorii de unităţi sunt obligaţi să asigure prezentarea personalului la  

efectuarea controlului medical periodic. 

 d). Norme igienico-sanitare cu privire la întreţinerea igienică a unităţilor de 

alimentaţie publică 
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 Întreţinerea igienică a unităţilor de alimentaţie publică de orice tip trebuie să se facă, 

în principiu, după următoarele norme igienice : 

- Se vor lua toate măsurile de întreţinere a curăţeniei, de efectuare a dezinfecţiei, 

dezinsecţiei şi a deratizării, pentru a preveni insalubrizarea alimentelor. 

- Se vor asigura în permanenţă substanţele, materialele şi aparatura necesară pentru 

executarea corectă a operaţiunilor. 

-   Asigurarea personalului îngrijitor, suficient ca număr şi corect instruit, însărcinat doar 

cu efectuarea şi întreţinerea curăţeniei. 

 

Produsele alimentare sunt preparate şi servite în funcţie de preferinţele şi necesităţile 

clienţilor. 

Conceperea si întocmirea listelor 

 În mod frecvent clientul îsi formează prima impresie despre restaurant pe baza listei 

care îi este prezentată. Listele trebuie concepute astfel încât să se armonizeze cu decorul 

mobilierului, culorile tapetului si al draperiilor. 

 Listele sunt considerate adesea ca fiind cartea de vizită a restaurantului. 

Principii de bază în proiectarea listelor: 

 - listele trebuie scrise pe hârtie de calitate, suficient de tare, care să fie rezistentă la 

pete; 

 - dimensiunea lor trebuie să permită o manevrare usoară la masă; 

 - formatul trebuie să fie simplu, cu margini si spatii adecvate, care să permită o 

lecturare usoară; 

 - indiferent de mărimea si formatul literelor, acestea trebuie să fie clare, lizibile , să 

placă ochiului; 

 - preparatele si băuturile se trec, de regulă, în ordinea în care se servesc la masă; 

 - specialitătile se scriu cu caractere deosebite sau colorate sau subliniate sau atasate pe 

un fluturas  diferit  colorat; 

 - denumirea preparatelor si băuturilor trebuie formulte astfel încât să redea o imagine  

clară  si interesantă a acestora; 

 - trebuie evitată terminologia si informatia care ar putea induce în eroare clientul 

(mentiunea “la grătar” presupune expunerea  bucătilor de carne la un foc liber, ceea ce 

impune prepararea la un grătar, dar în nici un caz la o tigaie sau soteuză); 

 - ortografia,  gramatica,  preturile si alte informatii trebuie să fie corecte; 

 - lista trebuie să fie curată, imaculată, fără semne, stersături, corecturi etc.; 

 - lista trebuie să cuprindă denumirea unitătii, adresa, telefonul, orarul de functionare. 

 În concluzie, stilul unei liste trebuie să fie simplu, atractiv si usor de lecturat (citit). 

  

10.2. Pregătirea sectorului recepţie pentru sosirea clienţilor programaţi/neprogramaţi 

 

Pregătirea sectorului recepţie este corespunzătoare, pentru asigurarea serviciilor 

specifice de înregistrare. 

 Personalul de la recepţie are următoarele atribuţii şi competenţe : 

- Promovează şi vinde servicii hoteliere – cazare şi servicii aferente. 

- Stabileşte primul contact cu clientul, este garantul unui sejur agreabil. 

- Asigură securitatea clientului în hotel, respectând prevederile legale privind primirea şi 

cazarea clienţilor şi regimul cheilor.  

- Informează clientul, rezolvă solicitări, reclamaţii, situaţiile speciale, oferă servicii 

suplimentare. 

- Comunică cu alte departamente pentru a asigura satisfacerea cerinţelor  clientului. 

- Poate avea atribuţii legate de rezervarea de spaţii de cazare. 

- Poate avea atribuţii de facturare şi încasare a contravalorii consumurilor. 

- Asistă clientul la plecarea din hotel, asigurând o bună impresie – garanţia unei  imagini 

favorabile, a unei reclame pozitive, a revenirii. 
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- Verifică conturile clienţilor şi înregistrarea consumurilor. 

- Întocmeşte situaţia prestaţiilor şi a decontărilor. 

- Întocmeşte raportul de gestiune.  

- Întocmeşte rapoartele statistice. 

- Asigură securitatea clienţilor, făcând verificările necesare şi respectând normele privind 

regimul vizitatorilor. 

- Face rezervări, primeşte clienţi, efectuează servicii suplimentare, rezolvă aspectele 

legate de plecările foarte matinale. 

- Preia, transmite, verifică comenzile de treziri. 

- Întocmeşte lista sosirilor. 

- Rezolvă situaţii speciale, reclamaţii  şi solicitări ale clienţilor.  

- Optimizează ocuparea hotelului prin planificarea închirierilor. 

- Răspunde solicitărilor de rezervări de camere, prin telefon, fax, e-mail, internet etc., 

oferind servicii de calitate. 

- Negociază tarife, condiţii, pachete de servicii şi încheie contracte cu agenţii de turism şi 

alte  companii pentru clienţii individuali sau grupuri organizate. 

- Asigură stabilirea unor relaţii viabile între clienţi şi hotel, între clienţi şi mediul extern. 

Se spune că reprezintă ochii, urechile, inima şi sufletul hotelului. 

- Acordă asistenţă clienţilor de la sosire până la plecarea din hotel: răspunde solicitărilor, 

oferă informaţii, recomandă, sfătuieşte, rezolvă reclamaţii. 

- Efectuează servicii suplimentare (rezervări, primirea şi transmiterea corespondenţei, a 

mesajelor etc.). 

- Coordonează activitatea personalului de hol şi prestarea serviciilor specifice. 

- Predă şi preia cheile camerelor.      

 

Verificarea listelor cu clienţi programaţi şi confirmarea acestora se face periodic, pentru 

cunoaşterea gradului de ocupare a pensiunii. 

Administratorul verifică listele cu clienţii programaţi şi face confirmarea acestora 

periodică, pentru cunoaşterea gradului de ocupare a pensiunii. Sosirile neanunţate trebuie 

tratate de administrator cu multă operativitate, iar clienţii trebuie cazaţi în funcţie de 

disponibilităţi sau îndrumaţi către cea mai apropiată pensiune. 

Activitatea de cazare este permanent monitorizată de administrator, în scopul 

îmbunătăţirii calităţii şi creşterii diversităţii acesteia. Acesta urmăreşte realizarea curăţeniei în 

camere şi băi, precum şi păstrarea acesteia. De asemenea, este atent la schimbarea permanentă 

a lenjeriei, prosoapelor şi a materialelor consumabile. 

În mod permanent administratorul trebuie să verifice aceste stocuri şi să ia legătura cu 

furnizorii pentru realizarea unui fl ux continuu în cadrul pensiunii. Nu este permisă nici o 

sincopă în acest sens. 

Procesul rezervării reprezintă primul contact important între client şi pensiune. 

Abilităţile de comunicare ale agenţilor de rezervări sau ale administratorului de pensiune 

turistică şi modul în care decurge procesul rezervării determină, în general, primele impresii 

ale clientului în legătură cu o pensiune. 

Pentru a satisface aşteptările clienţilor, este esenţial ca personalul departa-mentului rezervări 

să răspundă oricărei solicitări rapid, precis şi politicos. 

În cadrul rezervării directe turistul trebuie să afle următoarele: 

- ce servicii şi facilităţi îşi doreşte clientul; 

- ce alte nevoi şi dorinţe are clientul; 

- cum doreşte să comunice. 

 

În cadrul rezervării telefonice: 

- trebuie răspuns în intervalul primelor trei apeluri, prezentând numele pensiunii 

şi al lucrătorului; 

- se ascultă clientul; 

- se răspunde la întrebările acestuia; 
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- se oferă toate informaţiile utile privind amplasarea, căile de acces, tipurile de 

camere disponibile, tarifele practicate, precum şi celelalte facilităţi; 

- se notează datele rezervării: numele clientului, numărul de persoane, perioada 

sejurului, tipul de camere dorit, numărul de telefon al clientului şi, eventual, 

numărul cărţii de credit. 

 

Sosirile neanunţate sunt tratate cu operativitate, iar clienţii sunt cazaţi în funcţie de 

disponibilităţi sau îndrumaţi către cea mai apropiată pensiune. 

Administratorul pensiunii verifică listele cu clienţii programaţi şi face confirmarea 

acestora periodică, pentru cunoaşterea gradului de ocupare a pensiunii.  

Sosirile neanunţate trebuie tratate de administrator cu multă operativitate, iar clienţii 

trebuie cazaţi în funcţie de disponibilităţi sau îndrumaţi către cea mai apropiată pensiune. 

Prioritate în onorarea serviciilor de cazare o au turiştii sosiţi pe baza de rezervare 

prealabilă, iar în limita disponibilităţilor locurilor de cazare, ceilalţi turişti sosiţi făra 

rezervare. 

Solicitările de prelungire ale sejurului turiştilor se vor onora in limita disponibilităţii 

locurilor de cazare, în sensul că prima dată se vor onora rezervarile făcute în prealabil şi 

confirmate turiştilor şi  doar pe urmă se vor onora solicitările de prelungire a sejurului. În 

cazul în care nu exista camere disponibile turiştii care au fost cazaţi şi au solicitat prelungirea 

sejurului vor fi îndrumaţi către cea mai apropiată pensiune, în vederea continuării sejurului 

lor. 

 

Listele cu sosiri sunt verificate în scopul distribuirii departamentelor  corespunzătoare. 

În acest sens, munca administratorului începe cu verificarea rezervărilor şi realizarea 

împărţirii pe camere a clienţilor cu rezervări, în funcţie de disponibilităţile din momentul 

respectiv şi de preferinţele acestora. Sectorul recepţie trebuie pregătit pentru asigurarea 

serviciilor specifice de înregistrare. 

Activitatea de cazare este permanent monitorizată de administrator, în scopul 

îmbunătăţirii calităţii şi creşterii diversităţii acesteia. Acesta urmăreşte realizarea curăţeniei în 

camere şi băi, precum şi păstrarea acesteia. De asemenea, este atent la schimbarea permanentă 

a lenjeriei, prosoapelor şi a materialelor consumabile. 

În mod permanent administratorul trebuie să verifice aceste stocuri şi să ia legătura cu 

furnizorii pentru realizarea unui fl ux continuu în cadrul pensiunii. Nu este permisă nicio 

sincopă în acest sens. 

 

Situaţiile neprevăzute sunt anunţate cu operativitate întregii echipe, pentru rezolvarea lor 

în mod eficient. 

 Prevenirea şi rezolvarea situaţiilor particulare : 

Principalele  probleme care pot genera situaţii particulare, pentru care s-au formulat 

şi modalităţile generale de soluţionare a acestora: 

- Cazarea clienţilor cu copii mici  

- Cazarea clienţilor cu handicap locomotor, imobilizaţi în cărucior 

- Cazarea clienţilor nevăzători 

- Cazarea clienţilor cu deficienţe de vorbire şi auz 

- Cazarea clienţilor însoţiţi de animale domestice 

- Mutarea clientului 

- Soluţionarea reclamaţiilor 

- Dispariţia bagajelor clientului 

- Dispariţia obiectelor clientului 

-  Pagube produse de către client 

-  Prezenţa în hotel a unui client aflat sub influenţa alcoolului 

-  Îmbolnăvirea sau accidentarea clientului 

-  Decesul clientului 

-  Incendiile  
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 Reclamaţiile clientului : 

 Orice reclamaţie a clientului reprezintă o nemulţumire a acestuia şi trebuie rezolvată 

cât mai rapid. 

 Reclamaţiile contribuie la ameliorarea calităţii serviciilor. 

 Este fals şi periculos să crezi că dacă clientul nu reclamă chiar este întotdeauna 

mulţumit, de aceea trebuie să-l determini să spună dacă are probleme.  

 Este preferabil să reclame decât să tacă, să plece supărat, să nu mai vină şi să transmită 

şi altora nemulţumirea lui. 

 Cele mai frecvente cauze ale reclamaţiior sunt: 

- Comportamentul necorespunzător al personalului 

- Existenţa unor defecţiuni şi remedierea lor cu întârziere 

- Lipsa de promptitudine şi eficienţă în servire 

- Curăţenia şi igiena necorespunzătoare în spaţiile de cazare 

 Rezolvarea reclamaţiilor – etape: 

- Ascultă cu calm  

- Mulţumeşte clientului că a semnalat 

- Prezintă-i scuze  

- Asigură-l că vei lua măsuri de remediere 

- Nu încerca să justifici greşeala, să argumentezi 

- Tratează problema din punctul de vedere al clientului 

- Dacă sunt neclarităţi, cere lămuriri suplimentare 

- Găseştă soluţia cea mai bună 

- Comunică clientului soluţia aleasă şi solicită-i acceptul  

- Urmăreştă rezolvarea problemei 

- Ia în considerare o recompensă pentru clientul lezat, în funcţie de gravitatea 

problemei  

- Notează problema pentru a evita repetarea 

- Încearcă în viitor evitarea problemei, anticiparea reclamaţiei  

 La plecarea clientului : 

- Verifică situaţia contului clientului  

- Întocmeşte nota de plată  

- Solicită plata 

- Testează ( verbal şi/sau în scris) opiniile clienţilor cu privire la calitatea 

produselor şi a serviciilor oferite 

- Prezintă scuze pentru eventualele probleme survenite şi oferă compensaţii 

(reduceri, cadouri) 

- Oferă clientului ajutor la transportul bagajelor 

 Ultima impresie sau Cum îţi iei la revedere : 

- Spune clientului – de ex. Vă doresc o călătorie plăcută şi o zi agreabilă! 

- Foloseşte numele clientului şi apelativul – Doamnă, Domnule 

- Zâmbeşte  

- Priveşte clientul 

- Insoţeşte clientul şi asigură-te că nu sunt probleme legate de plecarea lui  

 

10. 3. Întâmpină şi înregistrează clienţii  

 

Întâmpinarea clienţilor se face cu politeţe şi amabilitate. 

Un rol foarte important în crearea imaginii pensiunii îl are modul în care se realizează 

întâmpinarea clienţilor. Pentru o pensiune, sosirea clienţilor este cea care oferă prilejul 

întâlnirii pentru prima dată între clienţi şi personalul pensiunii. O primire în bune condiţii 

impresionează în mod plăcut clienţii pensiunii respective. Acest fapt va ajuta la crearea 

imaginii şi reputaţiei pensiunii, precum şi la încurajarea revenirii la pensiune a clienţilor. 
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Pentru a oferi clienţilor o impresie favorabilă şi de durată, personalul pensiunii trebuie 

să fi e efi cient şi să aibă bune abilităţi sociale. El trebuie să aibă un comportament plăcut, 

cordial, afectuos şi să fi e gata în permanenţă să vină în ajutorul clienţilor. De asemenea, este 

important să aibă un aspect îngrijit şi uşurinţă în comunicarea cu clienţii. 

 Întâmpinarea clientului : 

- Priveşte clientul în ochi, arătându-i astfel atenţia acordată 

- Zâmbeşte, arătându-i simpatie, faptul că este aşteptat, că este bine venit  

- Salută clientul folosind apelativul Doamnă…, Domnule… 

- Exprimă-ţi dorinţa de a-i fi de folos. 

- Adoptă o atitudine corespunzătoare care să exprime solicitudine şi 

respect:aspectul – igiena, îmbrăcămintea -, mimica, poziţia capului şi a 

corpului, gestica, distanţa.  

Primirea clientului 

A. Pregătirea primirii 

 Înainte de sosirea clientului : 

- Verifică situaţia rezervărilor 

- Ia cunoştinţă de solicitările speciale 

- Stabileşte şi pregăteşte tratamentele pentru clienţii VIP şi clienţii fideli (flori, 

fructe, băuturi etc.) 

- Pregăteşte camerele conform rezervărilor şi/sau pentru solicitări inopinate 

- Pregăteşte spaţiile comune, atât cele exterioare, cât şi cele interioare 

- Organizează activitatea de alimentaţie 

 La sosirea clientului : 

- Priveşte-l în faţă 

- Zâmbeşte-i 

- Salută–l  

- Înlesneşte-i accesul în spaţiile pensiunii 

- Acordă-i ajutor la transportul bagajelor 

- Identifică rezervarea 

- Adresează-te cu apelativul Doamnă, Domnule urmate de numele de familie 

- Prezintă pensiunea, cu servicii de bază şi suplimentare, facilităţi 

- Prezintă camerele disponibile şi spaţiile comune 

- Comunică tarifele 

- Repartizează camera în funcţie de cerinţe 

- Înregistrează clientul conform metodologiei şi prevederilor legale 

- Încasează, după caz, anticipat, contravaloarea serviciilor 

- Însoţeşte clientul la cameră 

- Explică-i modalitatea de utilizare a cheii/cartelei 

- Informează clientul cu privire la dotările camerei 

- Preia comenzi de servicii (prepararea hranei, procurarea unor alimente, servicii 

suplimentare) 

 

Verificarea detaliilor privind rezervările se face cu clienţii în momentul sosirii. 

 Rezervarea directă 

 Pentru a convinge turistul să rămână sau să rezerve camere, trebuie să afli: 

a. ce îşi doreşte (servicii, facilităţi)  

b. care este motivaţia sa (relaxare, izolare, vizitare, circuit, un eveniment, 

cunoaşterea obiceiurilor etc)  

 Primul contact lucrător-client presupune: 

b. informarea clientului (prezentarea produsului) 

c. orientarea clientului (îndrumare, ajutor în exprimarea cerinţelor) 

d. luarea deciziei (eliminarea obstacolelor şi hotărârea finală) 

 Rezervarea telefonică 
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- Răspunde în intervalul primelor trei apeluri, zâmbind şi prezentând numele 

pensiunii şi al lucrătorului. În vocea ta să se simtă zâmbetul ! 

- Ascultă clientul  

- Răspunde întrebărilor 

- Oferă informaţii utile (amplasare, căi de acces, tipuri de camere, tarife, 

facilităţi) 

- Notează datele rezervării, repetând (numele, numărul de persoane, perioada 

sejurului, tipul camerei, numărul de camere, numărul de telefon, numărul cărţii 

de credit) 

- Stabileşte termenul limită pentru eventuale modificări, anulări 

 

Formularele de înregistrare sunt completate corect şi complet. 

Funcţionarea unei structuri de primire turistica trebuie să aibă în vedere respectarea 

anumitor norme cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire 

turistice, astfel : 

   Cazarea turiştilor se face la orice oră din zi şi din noapte, în ordinea sosirii şi în limita 

locurilor disponibile, ţinându-se seama cu prioritate de obligaţiile asumate anterior pe bază de 

contracte şi rezervări confirmate, cu informarea anticipată asupra tarifului pentru o zi aferent 

spaţiului închiriat. 

Cazarea se face fără nici o discriminare cu privire la cetăţenie, naţionalitate,  

domiciliu, convingeri politice sau religioase. 

Administraţiile structurilor de primire turistice: hoteluri, moteluri, cabane, sate  

de vacanţă, bungalouri, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unităţi cu funcţie de cazare 

turistică au obligaţia să asigure în incinta unităţilor ordinea, liniştea publică şi bunele 

moravuri, precum şi securitatea turiştilor şi a bunurilor ce le aparţin. 

Administratorii structurilor de primire turistice sunt obligaţi să asigure înscrierea 

tuturor turiştilor în evidenţele operative, la sosirea acestora, şi completarea formularului "Fişa 

de anunţare a sosirii şi plecării".Pensiunile turistice şi agroturistice sunt exceptate de la 

completarea acestui formular, urmând să se utilizeze cărţile de imobil. 

Fişele de anunţare a sosirii şi plecării sunt formulare înseriate şi înlocuiesc  

cărţile de imobil. Datele pe care le conţine fiecare fişă sunt cele prevăzute în anexa care face 

parte integrantă din prezentele norme. 

Completarea fişelor se face de către fiecare turist în momentul sosirii, pe baza actelor 

de identitate, care pentru cetăţenii români sunt: buletinul/cartea de identitate şi paşaportul, 

carnetul de marinar sau licenţa de zbor; pentru cetăţenii străini sunt: paşaportul, carnetul de 

identitate, legitimaţia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenţa de 

zbor, iar pentru militarii în termen şi elevii instituţiilor militare de învăţământ sunt: 

buletinul/cartea de identitate sau, după caz, documentele de identitate militare (carnetul de 

serviciu sau legitimaţia). 

Este interzisă cazarea oricărei persoane care nu posedă act de identitate.  

Fişele de anunţare a sosirii şi plecării, completate şi semnate de turiştii cazaţi,  

se preiau, împreună cu actele de identitate, de către recepţioneri, care sunt obligaţi să 

confrunte datele din fişe cu cele din actul de identitate, să semneze fişele pentru confirmarea 

completării corecte a acestora şi să restituie imediat actele de identitate turiştilor. 

Tipărirea se face contra cost, prin Regia Autonomă "Monitorul Oficial", la tarife 

diferenţiate în funcţie de categoria de clasificare a structurii de primire turistice. 

Modalităţile de predare-preluare a fişelor de anunţare a sosirii şi plecării vor fi stabilite 

de comun acord de unităţile de poliţie teritoriale şi de structurile de primire turistice. 

Cazarea minorilor în vârstă de până la 14 ani este permisă numai în cazurile în care aceştia 

sunt însoţiţi de părinţi sau de reprezentanţii legali. Se exceptează de la această regulă minorii 

aflaţi în drumeţie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre 

didactice, antrenori şi ghizi din partea organizatorilor acţiunilor respective. 
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Administraţiile structurilor de primire turistice răspund de paza, siguranţa şi 

integritatea bunurilor turiştilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurând 

măsurile şi dotările necesare în acest scop. 

De asemenea, amenajează spaţii corespunzătoare pentru asigurarea valorilor predate 

de turişti spre păstrare la recepţie, luând totodată şi măsuri de afişare a unor anunţuri în acest 

sens. 

Personalul structurilor de primire turistice este obligat, în cadrul atribuţiilor de  

serviciu, să ia măsuri de prevenire a infracţiunilor şi a altor fapte antisociale în incinta 

acestora. 

Administraţiile şi personalul de la recepţia structurilor de primire turistice de toate 

tipurile au obligaţia să informeze organele de poliţie despre apariţia persoanelor care au 

săvârşit infracţiuni şi care au fost date în urmărire, precum şi a altor persoane cunoscute ca 

traficanţi, turbulenţi, prostituate, proxeneţi etc. 

Controlul în spaţiul de cazare ocupat de turist este permis numai în condiţiile 

prevăzute de lege. 

Instruirea personalului structurilor de primire turistice în legătură cu cunoaşterea şi 

aplicarea acestor reguli se realizează de către deţinătorii sau administratorii unităţilor 

respective. 

 

Rezolvarea eventualelor nedisponibilităţi a locurilor de cazare se face în acord cu politica 

pensiunii. 

 Dacă există o nedisponibilitate a locurilor de cazare, aceasta se face în acord cu 

politica pensiunii. 

 Administratorul pensiunii turistice va monitoriza şi verifica sosirile în mod permanent 

în raport cu rezervările. El va verifica situaţia referitoare la plecările clienţilor, care se va face 

prin confruntarea listelor de plecări cu cele de înregistrare. Trebuie completate formularele de 

plată pentru cazare şi servicii ale clienţilor, corect şi în conformitate cu serviciile de care 

clientul a beneficiat.  

 De asemenea, administratorul întocmeşte documentele de decontare cu alte 

compartimente sau unităţi care au asigurat servicii a căror plată se face prin recepţie. 

 Negocierea tarifelor de cazare cu clientul, efapele negocierii : 

- Ascultarea activă 

- Adresarea întrebărilor 

- Informarea asupra avantajelor produsului oferit  

- Vizitarea pensiunii  

- Depăşirea obiecţiilor   

- Încheierea negocierii 

 

Monitorizarea şi verificarea sosirilor se face permanent, în raport cu rezervările. 

 Fidelizarea clientilor : 

 Cum să determini satisfactia clientului, revenirea lui si promovarea de către client a 

unei imagini favorabile a pensiunii 

- Identifică preferintele clientilor                                               

- Notează 

- Anticipează 

- Răspunde dolaeantelor clientului 

- Mentine calitatea serviciilor  

- Oferă avantaje: 

• Prioritate la rezervare 

• Închirierea unei anumite camere 

• Facilităti tarifare 

• Cadouri, suveniruri 

• Tratamente speciale în cameră (flori, fructe, dulciuri, băuturi) 
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• Invitarea la sărbătorirea unor evenimente din familia proprietarului 

sau din viata pensiunii  

 

10.4. Organizează plecarea clienţilor 

              Unul dintre ultimele contacte pe care clientul le are cu hotelul este reprezentat de 

procedura de check-out. Din această cauză, închiderea corectă a tranzacţiilor financiare pe 

care hotelul le are cu clientul este foarte importantă. Modul în care este tratat clientul în acest 

moment va influenţa, de asemenea, impresia finală acestuia despre pensiune. 

              După plecarea clientului, camera care a fost ocupată de acesta va fi disponibilizată 

pentru reînchiriere. În consecinţă, starea camerei şi înregistrările front-office-ului trebuie 

actualizate imediat.  

              Procesul de check-out implică închiderea contului clientului şi actualizarea 

înregistrărilor front-office-ului. Principalele atribuţii sunt: 

- închiderea conturilor clienţilor 

- actualizare înregistrărilor front-office-ului după plecarea clientului 

- crearea unei bune impresii clientului. 

În cazul turiştilor individuali, se verifică totalul serviciilor consumate, se întreabă 

clientul daca a mai consumat ceva (verificând concomitent şi discret), se prezintă apoi 

clientului conţinutul notei de plată pentru verificare şi în lipsa neconcordanţelor, se emite nota 

de plată, încasându-se contravaloarea serviciilor. Se poate întâmpla ca un client să producă 

pagube, situaţie în care se solicită plata, conform listei preţurilor pentru obiectele de inventar. 

În cazul în care paguba reprezintă un caz excepţional, cuantumul plăţii este stabilit de şeful de 

recepţie sau de către manager. 

 Modalităţile de plată utilizate sunt: 

- cash; 

- carte de credit; 

- cupon, voucher, 

- modalităţi de plată combinate. 

După efectuarea plăţii se închide contul, dar numai dacă balanţa este zero.  

Se verifică dacă au sosit mesaje sau corespondenţă pentru client şi se înmânează 

acestuia; se notează solicitările clientului în legătură cu mesajele de corespondenţă, dacă 

acestea vor sosi după plecarea sa.  

Se încheie fişa de păstrare valori.  

Se verifică predarea cheii/cartelei camerei.  

Se cer informaţii despre felul cum s-a simţit în timpul sejurului, se mulţumeşte pentru 

vizită şi se invită clientul să revină. 

Apoi se solicită bagajistul pentru serviciile specifice şi se face comanda pentru taxi, 

dacă clientul o  solicită. 

După plecarea turiştilor, se pot descoperi obiecte uitate. În situaţia în care turiştii au 

plecat deja, acestea se vor păstra o perioadă de timp (în funcţie de diferiţi factori), fiind 

înregistrate cu: denumire, nr. buc sau cantitate, numărul camerei în care au fost găsite, ora la 

care au fost găsite, numele persoanelor care au fost cazate în camera respectivă. 

 

Verificarea situaţiei 

 Client individual : 

- se pregăteşte lista plecărilor 

- se transmite lista plecărilor celorlalte departamente pentru verificarea consumurilor 

 Se acordă sprijin şi toată atenţia clientului care urmează să părăsească unitatea, sejurul 

lui luând sfârşit. La prezentarea lui la recepţie (este indicat să se facă adresarea utilizând 

numele clientului) : 

- se verifică totalul serviciilor consumate 

- se întreabă clientul dacă a mai consumat recent 

- se prezintă clientului situaţia notei de plată, pentru verificare 
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- dacă nu sunt probleme, se emite nota de plată 

- se încasează suma de plată (prin modalitatea stabilită la sosire) : 

Cash – se numără banii, se emite nota de plată în două exemplare, se înmânează clientului un 

exemplar ; 

CEC personal – se confruntă semnătura de pe cec cu cea de pe un act de identitate, se emite 

nota de plată ; 

Carte de credit – se introduce în terminalul de plată electronică (validarea este controlată 

automat), se emite nota de plată, şi după caz, factura ; 

Cupon, voucher – se ataşează documentul la copia notei de plată, se dă clientului nota de 

plată. 

 Metode de plată combinate – se ataşează documentele la copia notei de plată 

- după efectuarea plăţii (balanţa trebuie să fie zero), se închide contul 

- dacă se constată erori în întocmirea notei de plată, se verifică, se anulează şi se întocmeşte o 

altă notă de plată, cu scuze faţă de client 

- se verifică dacă au sosit mesaje, corespondenţă 

- se notează solicitările clientului în legătură cu mesajele sau corespondenţa care eventual vor 

sosi după plecarea sa 

- se încheie fişa de păstrare valori (după eliberarea sare-ului şi predarea cheii) 

- se verifică predarea cheii camerei 

- se solicită opinia clientului despre calitatea serviciilor oferite 

- se mulţumeşte pentru vizită şi se invită clientul să revină 

- se solicită bagajistul pentru serviciile specifice : transportul bagajelor, depozitarea bagajelor, 

comandă de taxi. 

 Recepţionerul trebuie să-şi grupeze notele de plată, după modalitatea de plată, să 

îndosarieze fişele clienţilor plecaţi, să completeze Cardexul său, să opereze modificările în 

Cardexul existent. 

 Se inventariază cheile, se solicită suplimentarea lor, după caz. 

 Grupuri : 

 De obicei, grupul are un pachet de servicii plătit prin intermediul unei agenţii de 

turism sau firme 

- se urmăresc serviciile care nu fac obiectul contractului, se solicită plata individual pentru 

acestea, întocmindu-se notă de plată. Dacă plata se face individual sau pe cameră, se 

procedează similar cu situaţia clienţilor individuali. 

- se comunică cu departamentul de etaj pentru a confirma situaţia camerelor 

- se verifică dacă s-au predat cheile 

- se solicită bagajistului transportul bagajelor 

 Plecări târzii : 

-  se analizează diagrame camerelor şi lista sosirilor pentru a vedea dacă există posibilităţi 

pentru acceptarea plecărilor târzii 

- se comunică clientului politica hotelului, cuantumul plăţii pentru plecarea după ora 12, în 

funcţie de ora plecării 

- se comunică la departamentul de etaj plecările târzii 

- dacă nu există posibilităţi de rămânere în cameră, se oferă clientului alte variante – de ex. 

Depozitarea bagajelor în camera de bagaje. 

 Relaţia hotel – client, după plecarea clientului : 

 Client – hotel : 

- obiecte uitate – solicitare de restituire (prin telefon, fax, scrisoare) 

- corespondenţă de mulţumire din partea clientului 

 Hotel – client : 

- pagube produse de client – solicitarea plăţii 

- mesaje, corespondenţă sosite după plecarea clientului – transmitere conform solicitării 

clientului 

- corespondenţă de mulţumire (răspuns la corespondenţa clientului) 
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- corespondenţă de promovare a produsului hotelier, de informare despre evenimente din viaţa 

hotelului, felicitări (clienţii casei, VIP, sau clienţi agreaţi – pentru fidelizarea acestora). 

 Completarea formularelor de plată 

Potrivit Regulamentului Hotelier Internaţional, clientului i se deschide contul de 

prestaţii din momentul înregistrării sale în hotel. Acesta este creditat pentru un anumit 

interval de timp stabilit (convenit). 

Creditul hotelier cuprinde următoarele specificaţii: 

– Ziua hotelieră începe la ora 14.00 şi se termină a doua zi, la ora 12.00. 

– Din punct de vedere scriptic, ziua hotelieră începe la ora 6 a.m. 

Observaţie: În unele hoteluri se poate conveni ca ora de începere a zilei hoteliere să fie 

7.00 sau chiar 8.00 a.m. 

- Toate intrările de clienţi efectuate după ora 6.00 sunt cuprinse în ziua respectivă. 

- Intrările de turişti efectuate înainte de ora 6 sunt înregistrate în ziua hotelieră 

precedentă. 

Încasarea serviciilor de cazare şi a celor suplimentare se poate face: 

▪ anticipat: 

- când clientul solicită acest lucru;  

- când clientul stă o zi şi pleacă la prima oră; 

- când clientul nu prezintă garanţii; 

▪ la 7  zile (pentru sejur mai mare de 7 zile) 

▪ la sfârşitul lunii: 

- când clientul stă în hotel mai mult de 21 de zile (şi a făcut cerere în prealabil); 

- în cazul contractelor încheiate cu agenţiile de turism sau alte companii. 

▪  la sfârşitul sejurului sau de câte ori este cazul  

Zilnic se înregistrează în situaţia prestaţiilor serviciile realizate pentru client şi se 

determină soldul total de plată 

La sfârşitul fiecărei zile se întocmeşte Raportul de Gestiune cuprinzând valoarea 

totală a prestaţiilor de bază şi suplimentare.  

Hotelurile pot aplica întocmai aceste proceduri sau pot să adopte variante proprii, 

adaptate la specificul acestora şi al clienţilor. 

Instrumente şi modalităţi de plată utilizate în unităţile de cazare  

Formele şi instrumentele de plată din turism au evoluat de la momentul emiterii 

primului cupon (voucher) de către primul agent de turism – Thomas Cook. Factorii care au 

determinat această evoluţie au fost de natură tehnică şi de securitate. Obiectivele avute în 

vedere s-au referit la uşurarea modalităţilor de plată: decontarea şi eliminarea fraudelor şi a 

falsurilor. 

În hotel, ca şi în alte domenii de activitate, se utilizează o multitudine de instrumente 

de plată. Unele dintre ele au funcţii multiple, cum ar fi: de garantare, de plată şi de rezervare. 

Principalele instrumente de plată utilizate sunt: 

– numerarul (cash-ul) 

– cardurile (cărţile de credit) 

– voucher-ul 

– cecul de călătorie 

– biletul de odihnă şi tratament 

Politica de fidelizare a clientilor : 

Printre cele mai mari preocupări ale activităţii manageriale şi de marketing, din cadrul 

hotelurilor, se constituie şi fidelizarea clienţilor. 

Politica de fidelizare vizează următoarele aspecte: 

– ierarhizarea clienţilor 

– identificarea preferinţelor clienţilor 

– cunoaşterea şi respectarea preferinţelor clienţilor 

– anticiparea dorinţelor clienţilor 

– satisfacerea la cel mai înalt nivel al preferinţelor clienţilor 

– crearea unei imagini de marcă prin standarde ridicate de calitate 



118 

 

– promovarea de către client a unei bune imagini despre hotel 

– tratament special 

Ierarhizarea clienţilor constituie un element de bază în politica de fidelizare a 

clienţilor. Clienţii sunt clasificaţi în funcţie de:  

– importanţa lor;  

– durata sejurului (număr zile cazare în hotel sau în lanţ);  

– numărul de reveniri (ocazional, frecvent);  

– valoarea serviciilor contractate. 

Lista clienţilor VIP şi a clienţilor casei 

Fiecare hotel (lanţ) îşi stabileşte criteriile de ierarhizare a clienţilor şi întocmeşte o listă 

a acestora. Toate departamentele hotelului trebuie să cunoască lista acestor clienţi şi 

preferinţele acestora. 

 Fişierul clienţilor (istoricul clienţilor) conţine informaţii despre clienţi şi evoluţia lor 

în timp, în ceea ce priveşte statutul acestora în hotel. 

Informaţiile se stochează în permanenţă, ele referindu-se la: 

– statutul clientului; 

– număr de reveniri; 

– preferinţe. 

Statutul clienţilor se poate modifica în timp.  

De ex.: Apelând la oricare hotel din cadrul unei companii, clientul poate acumula 

puncte. El poate urca în ierarhia clienţilor prin acumularea de puncte, ca rezultat al evaluării 

revenirilor, al sejurului şi al cheltuielilor efectuate.  

Avantajele oferite de hotel se pot materializa în: 

– facilităţi la sosire (check-in) 

– rezervare garantată 

– bonusuri în servicii: hoteliere, de transport aerian 

– facilităţi pentru membrii familiei 

– meniuri speciale în restaurantul hotelului 

– cadouri 

– garantarea unui plafon de cheltuieli 

– garantarea şi acoperirea unor cheltuieli efectuate în restaurant, cazinou 

– asigurarea unor sume în numerar (500 USD) 

– tarife speciale (reduceri) 

– camere speciale 

– tratamente speciale: flori, fructe, dulciuri, băuturi 

– prelungirea orei de plecare (check-out) după ora 12 

 

Explicarea formularelor de plată 

– numerarul (cash-ul) 

– cardurile (cărţile de credit) 

– voucher-ul 

– cecul de călătorie 

– biletul de odihnă şi tratament 

 

10.5. Întocmirea rapoartelor specifice 

Întocmirea rapoartelor specifice, presupune înregistrarea în mod constant a 

informatiilor specifice pensiunii, pentru a evidentia în orice moment situatia acesteia, precum 

si verificarea corectitudinii înregistrarilor, pentru a reliefa gradul de ocupare si serviciile cele 

mai solicitate. 

In acest sens, se vor completa si înregistra urmatoarele: 

- fisa de rezervare; 

- situatia rezervarilor; 

- diagrama camerelor; 
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- lista sosirilor; 

- lista plecarilor; 

- fisa clientului; 

- fisa de cont; 

- cardexul; 

- documentele pentru serviciile suplimentare fara plata; 

- bonul de servicii; 

- diagrama grupului; 

- nota de plata; 

- situatia prestatiilor; 

- raportul de gestiune; 

- raportul cameristei; 

- raportul guvernantei; 

- nota de defectiuni; 

- registrul de defectiuni. 

 

Înregistrarea informaţiilor specifice 

 Evidenta operative si principalele documente folosite în activitatea de cazare : 

 Situaţia sosirilor: centralizează cazările facturate în hotel pe o anumită perioadă, pe 

un singur client sau pe toţi, pe tip de cameră sau pe număr de cameră; 

 Situaţia cazărilor: centralizează cazările din perioada selectată de utilizator, cazările 

pe tipuri de cameră (single, double, apartament, etc.) 

 Defalcare ocupări camere pe zile de cazare: centralizează ocupările în perioada 

selectată de utilizatori pe număr de zile pe care s-a cazat fiecare client. 

 Evoluţia gradului de încărcare: calculează gradul de ocupare pe numărul de zile 

dorit de utilizator din perioada selectată şi întocmeşte de asemenea şi graficul acestei evoluţii; 

 Situaţie consumuri: centralizează consumurile de la minibar pe o zi sau pe o 

perioadă, tipuri de cameră, sau pe o singură cameră; 

 Indicatori hotel: prezintă situaţia principalilor indicatori pe perioada selectată de 

utilizator: gradul de încărcare (procentul de ocupare pe perioada selectată), vânzări din cazare, 

vânzări din bar şi minibar şi vânzări auxiliare cazărilor; 

Activitatea de cazare presupune:  

- operatii de rezervare si închiriere a spatiilor de cazare;  

- operatii de urmarire si încasare a tarifelor pentru serviciile prestate.  

Rezervarea spatiilor de cazare se face pe baza comenzilor verbale ale pasagerilor sau a 

“Comenzii de rezervare” întocmita de agentiile de turism. Acestea cuprind denumirea si 

adresa unitatii solicitante, numarul pasagerilor si sursele lor sau ale delegatului turistilor, 

numarul locurilor si durata cazarii. Comenzile se înscriu în „Registrul de evidenta a 

comenzilor”.  

La cazare receptionerul completeaza datele de identitate ale clientilor în cartea de 

imobil si întocmeste „Diagrama grupului” în vederea repartizarii locurilor de cazare. Aceasta 

cuprinde tariful, numarul de zile, suma de încasat, date ce se înscriu ulterior în „Situatia 

prestarilor si decontarilor”.  

Pe baza situatiei întocmite, receptia emite „Nota de plata” care serveste decontarii în 

numerar sau pe baza filelor din carnete CEC cu limita de suma. Pentru decontarea prin 

virament este necesara întocmirea facturii, un exemplar al acesteia fiind remis conducatorului 

de grup.  

Notele de plata se centralizeaza la sfârsitul zilei în „Borderoul notelor de plata”.  

Evidenta operativa se realizeaza cu ajutorul:  

– „Diagramei locurilor libere si ocupate” care urmareste situatia spatiilor de cazare;  

– „Situatiei prestarilor si decontarilor” care reflecta în orice moment sumele datorate de 

clienti si încasarea lor pe feluri de servicii;  

– „Raportului de gestiune” care stabileste zilnic situatia realizarilor si a încasarilor 

distinct pe servicii prestate si modalitati de încasare.  
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Unitatea 11. Asigurarea unui climat favorabil turiştilor 
 

 11.1 Monitorizarea starii de spirit a turistilor cazati în pensiune 

 

Factori care influenţează comportamentul turiştilor 

Motivele care declanşează dorinţa de a călători s-au diversificat în contextul evoluţiei 

factorilor: economici, sociali, conjuncturali, implicit datorită extinderii influenţei factorilor de 

stres generaţi de turism. 

Turistul mileniului trei, în contextul procesului de globalizare aşteaptă ca produsul 

turistic să îndeplinească criterii de siguranţă, standardizare, securitate, conţinut ecologic, 

autenticitate şi specificitate. 

Prestatorilor şi intermediarilor de servicii turistice din România le revine sarcina de a 

identifica coordonatele comportamentului de consum ale turiştilor pentru a răspunde la cel 

mai înalt nivel preferinţelor. 

În actualele condiţii, comportamentul turistului este determinat de o multitudine de 

variabile de natura economica, psihologica, sociala, si culturala, pe care i-am grupat, asa cum 

fac majoritatea manualelor de marketing, in trei clase mari: factori personali, factori sociali şi 

factori situationali sau conjuncturali. Lista acestor factori este prezentata in tabelul de mai 

jos. 

 

Factori personali Factori sociali Factori situationali 

Nevoile si motivatiile 

Perceptiile 

Atitudinile 

Personalitatea turistului 

Imaginea despre sine 

Stilul de viata 

Ciclul de viata familiala 

Familia 

Clasa sociala 

Liderii de opinie 

Ambianta fizica 

Ambianta sociala 

Timpul 

Starea de spirit 

Factorii de influenta asupra comportamentului consumatorului 

 

Factorii personali 

 Factorii personali, cei mai importanţi, care determină apariţia unei nevoi spcecifice în 

raport cu produsul turistic şi care declanşează un anumit comportament de consum sunt de 

factură: psihologică, educaţională, culturală, de statut şi de dezvoltare personală. 

Identificarea, cunoaşterea şi evaluarea acestor nevoi determină adaptarea permanentă a ofertei 

turistice sub aspectul concepţiei şi a punerii în aplicare. 

Factori interni. Un produs poate satisface concomitent mai multe combinaţii din următoarele 

nevoi prezentate în cele ce urmează, ele fiind armonios concepute şi asistate pe tot parcursul 

lor de pe personal ultraspecializat, respectiv motivaţii ca: nostalgie, romantism, fantezie, , 

cunoaştere, aventură, agrement, relaxare, sănătate, spiritualitate etc. 

Acestia sunt cunoscuti si sub denumirea de factori psihologici sau de variabile explicative 

individuale si tin nemijlocit de fiinta consumatorului de servicii turistice.  

 Nevoile si motivaţiile. Exista două tipuri de motivaţii ale unui individ: motivaţii 

conştiente (pe care individul le recunoaşte şi le poate exprima) şi motivatii inconştiente (care 

pot fi identificate prin tehnici psihologice de investigare, cum ar fi tehnicile proiective sau 

interviurile în profunzime). 

 Percepţiile. În general, percepţia asupra unui obiectiv sau destinaţii turistice este dată 

de interacţiunea între stimulii specifici obiectivului (forme, colorit, ambianţă sonoră) şi 

factorii care ţin de personalitatea clientului. Un alt aspect important cu privire la percepţii se 

referă la stabilitatea şi durabilitatea acestora: odată ce o persoană are o anumită percepţie 

asupra unui obiect (de exemplu, hotelul X este murdar sau statiunea Y este prea zgomotoasa), 

aceasta percepţie este foarte dificil de schimbat. De asemenea, percepţiile sunt de multe ori 
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alterate de o serie de prejudecăţi (şi ele foarte greu de înlăturat): individul nu vede toate 

aspectele realităţii, ci numai ceea ce vrea el să vadă. 

 Atitudinile. Atitudinea este predispoziţia unei persoane de a răspunde într-o manieră 

favorabilă sau nefavorabilă la o ofertă sau la un serviciu turistic. Ea are în final implicaţii 

foarte puternice asupra poziţiei pe piaţă a produselor turistice.  

 Personalitatea turistului. Personalitatea este formată din ansamblul caracteristicilor, 

convingerilor, sentimentelor şi obiceiurilor care definesc o persoană şi o deosebesc de 

celelalte. Una din cele mai cunoscute tipologii ale turiştilor in funcţie de personalitate este cea 

creată de Plog in anul 1987. Plog a descris următoarele opt segmente de turişti: 

1. încrezătorii, care sunt interesaţi în experienţe unice şi neobişnuite; 

2. aventuroşii, cărora le place să exploreze mereu noi locuri, noi activităţi; 

3. iubitorii de plăcere caută luxul şi confortul în orice călătorie; 

4. impasibilii iau deciziile repede, fara planificare; 

5. planificatorii, care pregătesc călătoria în detaliu cu mult timp înainte de a pleca; 

6. masculinii, care caută în permanenţă activităţile în aer liber; 

7. intelectualii, interesaţi de istorie şi cultură; 

8. socialii, cei care caută să se apropie de oameni în timpul călătoriei.  

 Imaginea despre sine este strâns legată de personalitate şi se referă nu atât la 

trăsăturile reale ale unui individ, cât la percepţia pe care el doreşte să o transmită altora. 

 Stilul de viaţă este un sistem de descriere a unui individ plecând de la centrele sale de 

interes, de la ideile, opiniile şi acţiunile sale, respectiv de la modelele de consum pe care le 

adoptă. Cel mai cunoscut model de descriere a stilurilor de viaţă este cel codificat AIO 

(atitudini, interese, opinii). În noţiunea de stil de viaţă sunt cuprinşi de fapt marea majoritate a 

factorilor de comportament. 

 Factori externi care generează nevoia de a călători şi de a alege un anumit produs 

sunt consideraţi ca fiind: moda, dorinţa de exclusivitate, materializată în forme de turism de 

lux; menţinerea unei anumite imagini sociale şi a unui statut, concretizată prin frecventarea 

acelor locuri în care sunt prezenţi lideri şi personalităţi din domeniul de referinţă a 

clientului; precum şi extinderea formelor de turism incentiv, ca mijloc de recompensare şi 

motivare a personalului.  

  

Factorii sociali 

 Familia. Atat familia din care provine individul, cat si familia pe care el o intemeiaza, 

sunt medii in care se transmit foarte usor opiniile si atitudinile (favorabile sau nefavorabile) 

cu privire la turism si calatorii, la diferitele forme de turism sau destinatii turistice. Familia de 

provenienta este interesanta in principal sub aspectul orientarilor pe care le imprima 

individului (spre sedentarism sau miscare, spre risc sau siguranta), iar cea de-a doua familie 

prin prisma influentelor pe care le au membrii familiei unii asupra altora in deciziile cu privire 

la vacante si calatorii. 

 Un element care afecteaza intr-o mare masura comportamentul consumatorului de 

turism este ciclul de viata al familiei. Tabelul urmator prezinta in mod sintetic preferintele 

privitoare al turism in functie de etapa din ciclul de viata. 

 

Faza ciclului de viata 

familiala  

Comportament  

Copil Prefera statiunile montane sau de pe litoral unde exista 

posibilitati de joaca 

Adolescent Prefera statiunile cu viata de noapte, calatoriile in grup 

Celibatar Preferinte indreptate spre aventura, cunoastere, experiente noi 

Cuplu fara copii Ia cel mai adesea vacante scurte, din cauza restrictiilor de timp 

Cuplu tanar cu copii sub 6 

ani 

Cauta destinatii potrivite pentru petrecerea vacantei in familie; 

copiii au mare influenta asupra parintilor 

Cuplu tanar cu copii scolari La fel ca in etapa anterioara; in plus, copiii cauta tot mai mult 

independenta 
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Cuplu matur cu copii la 

liceu sau facultate 

Copii isi petrec adesea vacantele in alte locuri decat parintii 

Cuplu matur fara copii Dispus sa ia vacante mai lungi, cu activitati variate (timpul nu 

mai reprezinta o problema) 

Pensionar casatorit sau 

singur 

Prefera vacantele pasive 

Influenta ciclului de viata familiala asupra consumului turistic 

  

 Clasa sociala. Tabelul urmator arata care sunt principalele diferente dintre turisti in 

functie de clasa sociala din care fac parte. 

 

Turist apartinand unei clase superioare  
Turist apartinand unei clase medii sau 

inferioare  

Dedica o parte insemnata din timpul sau 

calatoriilor si turismului  

Calatoreste cel mai adesea din placere sau din 

motive de afaceri 

Calatoreste in general singur sau cu familia 

Calatoreste aproape in exclusivitate cu vehicule de 

lux proprietate personala (automobil, iaht, 

elicopter) sau cu avionul 

Dispune de case de vacanta particulare sau 

apeleaza la serviciile hotelurilor de lux 

Solicita o mare varietate de servicii auxiliare pe 

parcursul calatoriei 

Calatoreste foarte des in strainatate 

Dedica turismului o parte redusa din 

timpul sau  

Calatoreste de multe ori fortat de probleme 

familiale sau de sanatate 

Calatoreste deseori in grup, pentru a 

beneficia de reduceri de tarife 

Calatoreste cu mijloace de transport in 

comun (tren, autocar) 

Solicita cazare si masa de calitate relativ 

modesta 

Apeleaza rar la serviciile auxiliare propuse 

la fata locului 

Calatoreste cel mai adesea pe distante 

mici, in interiorul tarii sau regiunii in care 

locuieste 

Influenta clasei sociale asupra comportamentului 

 

 Liderii de opinie sunt persoane care exercita o influenta puternica asupra grupului din 

care fac parte. Un lider de opinie ii poate apropia sau indeparta pe membrii grupului de un 

produs sau o marca, prin atitudinea pe care le-o imprima fata de aceasta. Liderul ar putea fi 

stimulat intr-un fel sau altul sa achizitioneze un serviciu (de exemplu, i se ofera un tarif 

preferential la hotel sau o excursie gratuita), urmand apoi ca el sa transmita grupului 

informatii pozitive despre firma turistica, convingandu-i astfel si pe altii sa apeleze la oferta 

sa. 

Factorii situationali sau conjuncturali  

 Ambianta fizica. Este vorba aici atat de ambianta de la locul unde clientul cumpara 

produsul (iluminat, temperatura, colorit, ambianta sonora etc.) cat si de cea care defineste 

produsul turistic (climatul, starea vremii, posibilitatile de acces, frumusetea si varietatea 

peisajului, atmosfera de la localurile de agrement etc.). Ambianta de la agentia de turism 

influenteaza intr-o masura mai mare sau mai mica decizia de cumparare, iar de ambianta de 

pe parcursul calatoriei depinde satisfactia sau insatisfactia turistului. 

 Ambianta situationala. Comportamentul turistului depinde in foarte mare masura de 

circumstanta in care se afla si de persoanele care sunt de fata in momentul luarii deciziei de 

cumparare sau pe parcursul sejurului sau voiajului. De exemplu, un barbat tata de familie se 

va comporta intr-un fel atunci cand se afla in vacanta cu sotia si copiii si in alt fel atunci cand 

calatoreste intr-un grup de prieteni; o persoana se va comporta intr-un fel atunci cand 

viziteaza un muzeu de arta si in alt fel atunci cand viziteaza un parc de distractii; pe timpul 

unei calatorii in grup, un turist se va comporta altfel decat atunci cand calatoreste singur; 

atunci cand ia masa la un restaurant de lux, o persoana se va comporta probabil altfel decat 

atunci cand se afla intr-o berarie, si asa mai departe. 
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 Timpul. Factorul timp isi face simtita influenta in special in trei situatii. Mai intai, este 

vorba de timpul pe care il are la dispozitie turistul pentru adoptarea deciziei de cumparare. Cu 

cat acest timp este mai mare, cu atat potentialul turist va acorda o atentie mai mare detaliilor. 

In Europa Occidentala planificarea vacantei principale a anului incepe de multe ori cu cinci-

sase luni inaintea plecarii. In al doilea rand, este vorba de durata sejurului sau voiajului.

 Starea de spirit sau dispozitia psihica a turistului dintr-un anumit moment este un alt 

factor conjunctural care afecteaza comportamentul. Un client obosit sau prost dispus este mult 

mai greu de multumit decat unul aflat intr-o dispozitie psihica buna. Persoanele care iau 

contact direct cu clientii (de exemplu, receptionerul de la hotel sau insotitorul grupului de 

turisti) ar trebui sa aiba priceperea de a sesiza starea de spirit a fiecaruia si de a actiona in mod 

corespunzator. 

MONITORIZAREA STĂRII DE SPIRIT A TURIŞTILOR CAZAŢI ÎN PENSIUNE, presupune:  

• identificarea permanentă a stării de spirit a acestora, pe baza unor indicatori specifici 

de manifestare a interesului şi mulţumirii acestora; 

• monitorizarea în mod eficient a stării de spirit a turiştilor, prin menţinerea unui dialog 

permanent cu aceştia; 

• determinarea punctelor slabe/forte ale programului derulat, prin monitorizarea stării de 

spirit a turiştilor. 

Anumite caracteristici ale mediului de afaceri în ramura ospitalităţii pot influenţa aspectele 

legate de etica în acest domeniu. 

Exemple: 

 1. Turiştii sunt adesea departe de casa. Deci sunt obosiţi, flamânzi şi au nevoie de 

servicii de cazare şi alimentaţie. Sunt dispuşi, uneori, să platească preţuri mai mari chiar 

pentru servicii de calitate nesatisfăcătoare. 

 2. Ospitalitatea este un serviciu, nu un produs. Dacă un produs este nesatisfăcător, 

clientul îl poate schimba sau poate primi înapoi preţul oferit. Acest lucru nu este posibil cu un 

serviciu intangibil. În acelaşi timp, este mai uşor să observi defectele unui produs, pe când 

defectele în cazul unui serviciu nu sunt atât de clar vizibile. Un produs poate fi creat în avans 

şi stocat, pe când serviciul este realizat mai mult sau mai puţin în funcţie de cerere în 

momentul manifestării ei. Un hotel poate mări tarifele în timpul perioadei de vârf, poate 

solicita o perioadă de şedere minima etc. 

 3. Multe aspecte etice sunt legate de băuturile alcoolice care sunt adesea incluse în 

serviciile oferite (posibilitatea de a înşela clienţii, de a servi clienţii în stare de ebrietate). 

Monitorizarea stării de spirit se poate realiza prin observare, discuţii şi chiar chestionare. 

 

11.2 Asigurarea confortului turiştilor 

 

Prin natura lui, serviciul turistic trebuie să asigure condiţii pentru refacerea capacităţii 

de muncă, simultan cu petrecerea placuta şi instructivă a timpului liber; de asemenea, el 

trebuie astfel conceput, încât, în urma efectuării consumului turistic, individul să dobândeasca 

un plus de informaţii, cunoştinţe, chiar deprinderi noi. Numai astfel se poate vorbi de un 

conţinut al prestaţiei turistice în concordanţa cu cerinţele epocii moderne, cu exigentele 

turismului contemporan. Iar în condiţiile actuale ale ţării noastre, angajată pe coordonatele 

unei noi dezvoltări, o asemenea orientare a serviciului oferit oamenilor imprimă turismului 

caracterul unui important instrument în realizarea unei calităţi a vieţii. 

Controlul calităţii face parte integrantă din implementarea procesului prestării de 

servicii.  

Acesta include:  

- măsurarea şi verificarea activităţilor cheie ale procesului, pentru a evita apariţia tendinţelor 

nedorite şi nemulţumirii clientului; 

-autocontrolul efectuat de către personalul însărcinat cu prestarea serviciului considerat ca 

parte integrantă a măsurării procesului; 
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- o evaluare finala a interfeţei cu clientul, efectuată de către furnizor, în scopul deţinerii 

propriei imagini a calităţii serviciului furnizat. 

Controlul calităţii deseori are loc la sfârşitul procesului de producţie, verificându-se dacă 

produsul funcţionează. Dacă nu funcţionează, este fie respins, fie este reciclat sau refăcut.  

 Tehnicile de control moderne au la bază abordarea „fără erori” sau „zero defecte” sau 

„să faci bine de prima dată”.  

Acest concept a luat naştere în urma înregistrării unui nivel ridicat al costurilor implicate în 

corectarea erorilor. Costurile înregistrate  sunt de obicei mai mari pe măsură ce sunt 

identificate mai tarziu.  

 În conformitate cu standardul SR ISO 8402, controlul calităţii reprezintă „ansamblul 

procedurilor şi activităţilor cu caracter operaţional, utilizate şi efectuate în scopul 

satisfacerii cerinţelor”. 

 Metoda Taguchi are la bază ideile doctorului Genichi Taguchi care „a dezvoltat o 

abordare proprie pentru îmbunatatirea calităţii la un cost scăzut”.  

Această metodă ne ajută să cuantificăm pierderi datorate lipsei de calitate a caracteristicilor 

funcţionale ale produselor şi serviciilor, având ca obiectiv identificarea cauzei reale a 

problemei.  

Metoda Taguchi se concentrează asupra realizării produselor şi serviciilor, reducând variaţia 

performanţei faţă de specificaţii şi poate  depinde de cultura de management şi de 

angajamentul faţă de managementul total al calităţii. Aceasta a fost cel mai bine implementată 

în Japonia şi SUA. 

 În acest context trebuie remarcat faptul că acest fenomen privind controlul calităţii 

este  abordat şi în standarde atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional. Este vorba de  

Standardul Britanic 5750 şi Standardul Românesc ISO 9000. Acestea nu stabilesc un nivel de 

excelenţă  pentru un produs sau serviciu, însă oferă: „o modalitate de a descrie capacitatea 

unui sistem de a produce bunuri sau servicii conform unei anumite specificaţii”. 

Calitatea înseamnă mai degrabă „să faci cel mai bun lucru”, în timp ce în Standardul Britanic 

5750 calitatea presupune să „să faci lucrurile bine”. Marea Britanie a fost liderul acestui 

proces de certificare din 1982, când un program guvernamental cerea înregistrarea Standardul 

Britanic 5750 pentru industrii naţionalizate şi sectoare publice.    

 

11.3  Securitatea turistilor si a valorilor 

Asigurarea  securităţii clienţilor şi a bunurilor acestora este condiţionată de respectarea 

cerinţelor prezentate în continuare. 

Cazarea turiştilor se face la orice oră din zi şi din noapte în ordinea sosirii şi în limita 

locurilor disponibile, ţinându-se seama cu prioritate de obligaţiile asumate anterior cu 

confirmarea anticipată a spaţiului închiriat privind tariful, cazarea se face fără discriminare cu 

privire la cetăţenie, naţionalitate, domiciliu, convingeri politice sau religioase. 

Administraţiile structurilor de primire turistică au obligaţia să asigure ordinea şi 

liniştea publică, bunele moravuri, secutitatea turiştilor şi a bunurilor ce le aparţin în incinta 

unităţii. 

Lucrătorii de la recepţiile structurilor de primire turistică sunt obligaţi să înregistreze 

pe toţi turiştii în evidenţele operative, la sosirea acestora şi să asigure completarea 

formularului: fişă de anunţare a sosirii şi plecării turiştilor, pentru fiecare turist. Acestea sunt 

formulare înseriate cu regim special care înlocuiesc cărţiile de imobil. Datele pe care le conţin 

fiecare fişă sunt: numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, data sosirii, scopul 

călătoriei, data plecării, semnăturile turistului şi recepţionistului. 

          Completarea fişelor se face în momentul sosirii de către fiecare turist pe baza actelor de 

identitate, pentru români, buletin de identitate, pentru străini paşaport sau în cazuri speciale 

carnetul de marinar, licenţă de zbor, iar pentru militari în termen şi elevii instituţiilor militare 

buletinele de identitate, carnetul de serviciu sau legitimaţia. 

          Este interzisă cazarea oricărei persoane care nu posedă act legal de identitate. 
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          Fişele de anunţare a sosirii şi plecării turiştilor, completate corect şi semnate de turişti 

cazaţi se apreciau împreună cu actele de identitate de către recepţioner, aceştia confruntă 

datele, semnează fişele şi restitue actele de identitate titularilor. Fişele completate în două 

exemplare se trimit în original organelor de poliţie, iar copiile se păstrează un an în recepţie şi 

cinci ani în arhivă. 

Modalităţile de preluare a fişelor vor fi stabilite de comun acord de către structurile de primire 

turistică şi unităţilor de poliţie teritoriale. Copiile fişelor conţin date confidenţiale şi vor fi 

puse la dispoziţia lucrătorilor din poliţie în cazuri justificate. 

         Cazarea minorilor sub 14 ani este permisă numai în cazurile în care aceştia sunt însoţiţi 

de părinţi sau de reprezentanţii legii. Se exceptează de la regulă minorii aflaţ în drumeţie, în 

tabere, în excursii, la concursuri sau în alte acţiuni similare însoţiţi de cadre didactice, 

antrenori, ghizi, din partea organizatorilor acţiunilor turistice. 

         În scopul asigurării protecţiei turiştilor personalului structurilor de primire turistice îi 

este interzis să dea relaţii şi informaţii cu privire la sejurul turiştilor în aceste unităţi fără 

acordul acestora. 

         Vizitarea turiştilor în structurile de primire turistică este admisă cu condiţia ca 

vizitatorul să anunţe recepţia, lucrătorii din recepţie au obligaţia să permită vizita numai după 

obţinerea acordului turistului care urmează să fie vizitat. 

         Vizitatorul poate rămâne peste noapte în camera turistului vizitat numai după anunţarea 

recepţiei, completarea fişei de anunţare a sosirii şi plecării turiştilor, înregistrarea în evidenţa 

operativă în vederea achitării contravalotii serviciilor prestate. 

Structurile de primire turistice care au închiriat camere ce sunt folosite ca sedii de firme vor 

asigura acces separat pentru personalul angajat şi pentru clienţi. 

         Daca acceptăm ideea conform căreia la începutul mileniului III piatra de încercare a 

turismului românesc devine asigurarea unor servicii de calitate, atunci prioritară devine 

problematica resurselor umane. Desigur, calitatea bazei tehnico-materiale a turismului este 

indispensabilă atingerii acestui obiectiv, dar numai competenţa, educaţia şi pasiunea 

personalului care activează în turism dau întreaga măsură a calitătii produsului turistic. 

Serviciul turistic prestat clienţilor este o combinaţie a două componente: o 

componentă cantitativă, cu caracter preponderent material, evaluabilă pe o bază obiectivă, şi o 

componentă calitativă, comportamentală. 

Dintotdeauna, a existat o necesitate pentru a asigura securitatea clienţilor. Dar aceasta 

se concretiza în angajarea de body guards, sisteme de alarma etc. 

În sensul cel mai larg, protecţia structurilor de primire turistice, reprezintă preocuparea pentru 

protejarea şi conservarea tuturor activelor acesteia, protejarea clienţilor şi a bunurilor acestora, 

precum şi a angajaţilor. 

În acest scop trebuie avuţi în vedere trei factori interdependenţi: 

– protecţia fizica; 

– practicile personalului; 

– sistemele administrative. 

Măsurile de protecţie adoptate trebuie să fie operaţionale, să nu ameninţe bunele relaţii 

de muncă din interiorul pensiunii şi să nu fie restrictive, în sensul împiedicării angajaţilor de 

a-şi îndeplini eficient atribuţiile. Accentul trebuie pus mai mult pe prevenirea problemelor de 

securitate decât pe descoperirea şi pedepsirea celor responsabili. 

a) Protecţia fizică – presupune protejarea interiorului şi exteriorului clădirii şi a terenurilor 

din jur. Include unele elemente, cum ar fi: iluminare exterioara şi interioară, sisteme de 

alarma, circuite de televiziune în sistem închis, garduri exterioare etc. În funcţie de 

amplasarea pensiunii, problemele iluminării exterioare se pun în mod diferit. În interiorul 

pensiunii, atenţia este concentrată asupra zonelor în care sunt manipulate sume de bani 

(recepţie) sau sunt depozitate obiectele de valoare ale turiştilor (spaţiu special amenajat în 

apropierea recepţiei) sau alte marfuri. 

b) Practicile personalului – toate elementele care aparţin securităţii fizice pot fi inefective 

daca angajaţii nu acţionează în sensul conceptului de protecţie. 
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Angajaţii pot să joace un rol important în reducerea pierderilor datorate vânătorilor de 

suveniruri sau oaspeţilor necinstiţi. Pe de alta parte, angajatii care nu sunt în mod 

corespunzator 

condusi sau nu dispun de calitatile necesare lucratorului în turism, pot la rândul lor sa-si 

însuseasca unele din bunurile pensiunii si ale turistilor. Aceste aspecte trebuie avute în vedere 

la angajarea personalului, precum şi la pregătirea acestuia. O atenţie deosebită trebuie 

acordată angajării personalului sezonier care, de multe ori, consideră că responsabilitatea lui 

nu este la nivelul angajaţilor permanenţi. Trebuie să existe o bună comunicare şi implicare a 

tuturor compartimentelor pensiunii 

referitoare la problemele de securitate. 

c) Sistemele administrative – joacă un rol important în programul de protecţie. Acestea 

trebuie interpretate într-un context adecvat. De exemplu, controalele nu vor preveni în 

totalitate furturile angajatilor. Acestea vor descuraja furturile si vor face mai usoara fixarea 

responsabilitatilor când pierderile au loc. Controalele trebuie sa existe, dar fără să fie foarte 

restrictive şi să conducă la înrăutăţirea relaţiilor de muncă în pensiune. Importantă este 

adoptarea unor masuri preventive în domeniul securitatii . De exemplu, depistarea 

personalului din bucătărie care fură este lăudabilă, dar din punctul de vedere al profitului şi al 

pierderii nu este tot atât de importantă ca prevenirea furtului. 

Compartimentul de protecţie, indiferent de mărimea lui, trebuie sa fie acceptat ca o 

parte componenta a structurii organizatorice a pensiunii iar seful de compartiment trebuie sa 

fie recunoscut ca un membru în echipa de conducere, raportând direct directorului si pastrând 

un contact strâns cu sefii celorlalte compartimente. 

Rolul clientului în cadrul sistemului de securitate nu poate fi neglijat. El poate fi atât 

victima cât si autor. Daca clientul este victima, consecintele pot fi plata unor despagubiri sau 

formarea unei imagini negative a pensiunii. Daca pensiunea este victima, costul este mai 

evident. Multe din situatiile în care clientul este victima, apar datorita neglijentei acestuia. 

Odata sositi în pensiune, clientii trebuie sa primeasca liste informative referitoare la pensiune 

sau brosura acestuia, care trebuie sa ofere si informatii referitoare la probleme de protectie. 

  

11.4 Intermedierea relatiei dintre turisti si personalul care asigura serviciile turistice 

 

Un serviciu, în ansamblul sau, nu poate fi apreciat favorabil în conditiile unei 

componente cantitative deficitare. În acelasi timp, singura, componenta cantitativa nu poate sa 

lase clientului decât o impresie neutra. De exemplu, comentariile favorabile la adresa unui 

restaurant curat sau a unui serviciu rapid sunt rare; dimpotriva, un serviciu prea lent sau o 

masa patata sau ne debarasata se soldeaza adesea cu sesizari din partea clientilor.  

Totusi, în situatia unui bun nivel al componentei comportamentale, anumite 

insuficiente ale componentei cantitative pot fi trecute cu vederea. 

Un comportament profesional adecvat, un zâmbet sincer si o atentie particulara, de 

exemplu, pot sa contracareze unele ne împliniri ale componentei cantitative. Prin urmare, în 

relatia personalclient, comportamentul personalului, atitudinea acestuia, modul de a actiona si 

a reactiona reprezinta criteriile esentiale de apreciere a calitatii serviciilor în ansamblul lor, 

elementele care genereaza multumirea si satisfactia clientului. 

Evaluarea efectuata de catre client constituie masura absoluta si finala a calitatii 

serviciului. Reactia clientului poate fi imediata sau întârziata si retroactiva. Evaluarea 

serviciului de catre client se reduce, adesea, numai la o evaluare subiectiva. Clienţii comunică 

rareori, în mod spontan, organizatiei de servicii, aprecierile lor privind calitatea serviciului.  

De regula, clientii nemultumiti înceteaza sa mai utilizeze sau sa mai achizitioneze 

serviciul în cauza, în absenta anuntarii unor masuri colective adecvate. Limitarea la 

reclamatiile clientilor, pentru a masura satisfactia acestora, poate conduce la concluzii 

eronate. 

Satisfacerea clientului trebuie sa fie compatibila cu standardele si etica profesionala 

specifice organizatiei turistice. Întreprinderile turistice trebuie sa stabileasca un mod de 
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evaluare si de masurare permanenta a satisfactiei clientilor. În cadrul acestor evaluari trebuie 

identificate reacţiile atât pozitive, cât şi negative, precum şi incidenţa lor probabilă asupra 

viitoarelor activităţi ale organizatiei. 

Reclamaţiile privind calitatea serviciilor turistice sunt transmise personalului de 

servire care trebuie să fie pregatit pentru rezolvarea lor. Aceasta necesită existenţa din partea 

lucrătorului a cel puţin două lucruri. Mai întâi, trebuie să existe dorinţa de a asculta cu atenţie 

plângerile clientului, iar în al doilea rând, un sistem funcţional de activităţi care va permite 

lucrătorului să corecteze prompt orice eroare. Cu alte cuvinte, angajaţilor trebuie să li se 

delege autoritatea în acest sens. Un client nemulţumit, este cu mult mai scump decât o masă 

pierdută. Clienţii reprezintă potenţiale vânzari viitoare şi un important mijloc publicitar pentru 

serviciile de calitate oferite. 

Pentru a evita greşelile de comportament trebuie respectate următoarele principii 

fundamentale: 

Tratarea egală a tuturor clienţilor: Lucrătorul trebuie să fie egal cu el însuşi, pornind de la 

ideea că orice om este demn de respect, indiferent de rasă, naţionalitate, sex sau vârsta. Cu 

atât mai mult, în situatia în care lucratorul este platit pentru a efectua servicii şi este platit de 

către client. 

Cinstea şi corectitudinea: Nu este vorba despre refuzul bacşişului; bacşişul reprezintă o 

expresie a satisfacţiei clientului şi în multe din tarile de vest- europene, el este institutionalizat 

prin procentul adaugat notei de plata a clientului. Pe navele de croaziera, plicurile cu “tips “ 

sunt verificate de sefii de sectoare si cu cât este mai mare cu atât mai mult este cotata valoarea 

personalului., iar sansele de promovare sunt mult mai mari. 

Discreţia: Un viciu de care lucrătorul din turism trebuie să se fereasca în mod categoric, este 

curiozitatea nejustificata si bârfa. El trebuie să fie interesat numai de ceea ce are legatură cu 

munca sa, de aceea nu va da curs nici unui comentariu făcut de un client şi cu atât mai putin, 

să aducă la cunoştinţa altor persoane amănunte legate de viaţa clienţilor. 

Asumarea greşelilor: Orice reclamaţie din partea clientului este recunoscută de lucrător ca şi 

cum ar fi din propria lui vină. Orice răspuns la nemulţumirea clientului trebuie să înceapa cu 

formula “ne scuzaţi”, disculparea nu face decât sa arunce o umbra pensiunii, inducându-i 

clientului impresia de vinovatie. 

Reprezentativitatea: Un lucrător al pensiunii reprezinta în primul rând pensiunea, în al doilea 

rând localitatea si apoi tara. 

Desfăşurarea activităţii în linişte: Trebuie să faca parte abtinerea de la provocarea de 

zgomote inutile, de la vorbitul cu glas tare şi pâna la utilizarea gălăgioasă a utilajelor, 

ustensilelor, aparatelor care fac parte din dotarea unităţii. 

Atenţia acordată fiecărui client, interesul permanent faţă de calitatea serviciilor, arta de a-l 

cuceri, constituie reţeta sigură a satisfacerii oricăror exigenţe şi garanţia fidelizării clientului. 

 Pentru a putea stabili relaţii normale cu un grup de turişti, lucrătorul în pensiunea 

turistică trebuie să se comporte astfel: 

• atitudine egală faţă de toţi turiştii, fără discriminare; 

• respectuos, indiferent de situaţie sau persoană; 

• disponibil, sensibil la sesizările fiecărui turist; 

• gestionarea situaţiilor de criză înainte ca acestea să scape de sub control; 

• atitudine echilibrată şi atentă la neînţelegerile ce pot apărea în grup, aplanarea 

conflictelor; 

• atitudine demnă şi responsabilă faţă de propriile erori; 

• respectarea personalităţii fiecărui turist, chiar şi în cadrul grupului; 

• să manifeste o atenţie deosebită faţă de turiştii mai în vârstă, faţă de cei bolnavi sau 

handicapaţi; 

• problemele personale să nu devină subiect de discuţie cu turiştii; 

• atitudine calmă, echilibrată, responsabilă în situaţii de criză; 

• agreabil, inventive, imaginaţie, mereu pregătit cu surprize; 

• permanent, trebuie să se comporte ca  gazdă perfectă, indifferent de locul unde se 

desfăşoară acţiunea turistică. 
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Comportamentul faţă de turiştii ,,dificili” 

Regulă: Tratează turistul aşa cum vrea el să fie tratat! 

Aceasta înseamnă a-i analiza virtuţile şi viciile, a-i utiliza cunoştinţele şi a le dirija în 

direcţia dorită, dându-i în acelaşi timp impresia că totul se desfăşoară aşa cum el şi-a dorit. 

Aceasta presupune multă experienţă în munca cu oamenii, multă politeţe, mult tact şi mai 

concret: profesionalism. 

Încă din antichitate, filozoful grec Heraclit (540 - 480 î. Chr.) ne atrăgea atenţia că:   

,,Totul se naşte din lupta contrariilor şi din cea mai adâncă discordie rezultă cea mai 

perfectă armonie”. 

Secolul XX, avea să ne ofere o ramură ştiinţifică ce se consacră aprofundării acestui 

fenomen, conflictologia, care pune în evidenţă totdată şi etapele pe care le poate parcurge 

conflictul în evoluţia sa: 

• dezacordul; 

• confruntarea; 

• escaladarea; 

• de-escaladarea; 

• rezolvarea-aplanarea. 

Pe durata unei acţiuni turistice pot apărea conflicte sau stări conflictuale. Ele pot fi 

generate de cause obiective sau subiective, respective de motive de ordin organizatoric sau 

din motive educaţionale. 

Eliminarea confliectelor este practice imposibilă, dar depistarea, sesizarea şi dezamorsarea 

acestora este posibilă, acest aspect fiind foarte important pentru administratorul de pensiune şi 

se va concretiza prin fenomenul cunoscut sub numele de gestionarea conflictelor. 

Gestionarea conflictelor reprezintă deci un process de identificare  a situaţiilor conflictuale 

potenţiale sau manifestate, de prevenire sau soluţionare a acestora, un amplu process 

managerial de concepţie a unor acţiuni de armonizare, de diminuare a potenţialului 

tensionabil, de reducere sau eliminare a stării de conflict sau generatoare de nemulţumiri din 

partea turiştilor. 

Pentru gestionarea confliectelor este necesară o abordare bazată pe o atitudine echilibrată 

şi ,,utilizarea” unui set de calităţi ,,specifice” activităţii şi calităţii de administrator de 

pensiune turistică: 

✓ capacitate de discernământ; 

✓ inteligenţă; 

✓ capacitate de a vedea dincolo de aparenţe; 

✓ spontaneitate; 

✓ experienţă; 

✓ diplomaţie. 

 

Turismul ne învaţă să dobândim moduri de comportare bazate pe valoare, orientate 

spre obiective şi grupuri – ţintă. 

Arta de a fi plăcut celor din jur, adică manifestarea vizibilă a respectului pentru cei din 

jur. Politeţea este însă o datorie faţă de sine, un ajutor în viaţă. Respectul faţă de sine nu 

trebuie confundat cu o alta ,,calitate” care se dobândeşte uşor, ,,admiraţia de sine”. 

Pentru un profesionist în turism, politeţea începe de la ,,locul de muncă”, se continuă în 

societate şi apoi în intimitatea familiei. 

Buna – cuviinţă, adică atenţia faţă de ceilalţi, este atributul omului civilizat.  

Eticheta este atributul omului manierat. E bines ă cunoaştem şi eticheta, dar numai 

după ce poiteţea este parte integrantă a personalităţii.  

Desigur, profesionalismul în turism, presupune necesitatea de a cunoşte eticheta şi să 

respectăm regulile, pentru a realize o armonie formal a relaţiilor, dar să nu facem din ea un 

criteriu de valoare. 

Salutul – în situaţii complete gale când nu există nici un alt criteriu, cel mai politicos 

va salute primul. A aştepta să fii salutat nu este un semn de demnitate ci de impoliteţe. 

Totdeauna se va răspunde la salut. Se recomandă ca salutul să fie însoţit şi de un zâmbet.  



129 

 

Un comportament amabil trebuie să constituie o obligaţie firească pentru orice persoană care 

doreşte să convieţuiască în armonie cu ceilalţi, acest mod fiind characteristic deocamdata 

profesioniştilor din turism. 

Ospitalitatea este o caracteristică pentru multe popoare şi culture ale lumii, dar o ,,specialitate 

a casei” pentru România ce trebuie promovată cu mai multă seriozitate şi profesionalism.  

 Conversaţia  

 Arta conversaţiei nu poate fi însuşită după nişte formule. Pentru a purta o conversaţie 

plăcută şi eficientă se cere a avea o bună pregătire profesională, cultură general, cunoştinţe 

politice, tact, atenţie, diplomaţie şi to ceea ce poate contribui la reuşita ei. 

 Atitudinea în timpul unei conversaţii, se spune că nu este recomandat să pari ,,mai 

intelligent şi nici mai instruit decât interlocutorul tău”. 

 Respectul opiniei personale obligă pe oricine să asculte cu politeţe expunerile 

interlocutorului. Aceasta nu înseamnă renunţarea la opinia proprie şi nici la afirmarea 

acesteia, acest lucru trebuind a fi făcut cu mult tact şi calm, astfel încât susţinerea părerii 

proprii să nu denatureze natura relaţiilor cu interlocutorul.  

 Umorul – eficient sau riscant! 

 Se recomandă ca pe durata unei activităţi turistice, pentru un plus de eficienţă, dar şi 

de bună dispoziţie, conversaţia să fie pigmnetată cu umor, atunci când este cazul. 

 Reguli profesionale în relaţia cu clientul:. 

- clientul nu depinde de noi, noi depindem de el; 

- clientul este scopul activităţii noastre; 

- clientul ne face o favoare alegând pensiunea noastra, nu noi îi facem o favoare servindu-l; 

- clientul nu este o cifra statistică, ci o fiinţă umană, cu sentimente, emoţii, prejudecăţi. 
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Unitatea 12. Oferirea serviciilor pensiunii către client 
 

12.1 Identifică nevoile clientului 

 

 Administratorul de pensiune trebuie să identifice corect nevoile clienţilor pentru a 

putea oferi servicii corespunzătoare cerinţelor acestora. Procesul de identificare a nevoilor 

clientilor  este compus din trei elemente: 

– Studiul comportamentului consumatorului de produse turistice 

– Ancheta de marketing (elaborarea unui chestionar) 

– Ascultare activa in procesul de receptare a solicitărilor din partea clientului. 

Solicitările de servicii se receptează cu corectitudine, printr-un dialog 

eficient. 

 

Studiul comportamentului consumatorului de produse turistice 

 Cercetatorii comportamentului consumatorului încearca sa gaseasca raspunsuri la 

întrebari cum sunt: 

- De ce consumatorul alege un anumit produs sau serviciu su nu altul? 

- Care sunt obiectivele consumatorului în procesul de alegere? 

- Care sunt preferintele consumatorului? 

- Care sunt tipologiile de consumatori? 

- Cum se realizeaza actul de vânzare-cumparare, care sunt mecanismele lui? 

- Cum, unde, când, cât de frecvent si cât de mult cumpara oamenii? 

- Care sunt factorii care determina procesul decizional al consumatorului si în ce consta 

acest proces? 

- Cum se realizeaza interactiunea dintre cumparator si vânzator? 

 

Etapele procesului de cumparare 

Faza Descriere Procesul intern 

Aparitia nevoii nesatisfacute 

 

Consumatorul percepe o nevoie 

nesatisfacuta si devine motivat sa rezolve 

problema 

Motivatie 

 

Cautarea de informatii 

 

Consumatorul cauta informatiile necesare 

pentru a lua decizia de cumparare 

Perceptie 

 

Evaluarea alternativelor 

 

Consumatorul compara diferitele marci si 

produse 

Formarea 

atitudinii 

Decizia de cumparare 

 

Consumatorul decide ce marca si ce 

produs cumpara 

Integrare 

 

Evaluarea postcumparare 

 

Consumatorul evalueaza decizia de 

cumparare pe care a facut-o 

Învatare 

 

 

1. Ancheta de marketing (elaborarea unui chestionar) 

Exista şapte întrebări esenţiale pentru înţelegerea unei situaţii de marketing: 

1. Cine şi ce cumpără? 

2. Ce se vinde? 

3. Cine, cum şi unde vinde? 

4. Cine împiedică vânzarea ? 

5. La ce preţ se vinde? 

6. Cum pot fi stimulate? 

7. În ce conjunctură de piaţă se vinde? 

Cele şapte întrebări-sursă formulate mai sus indică domeniile relativ distincte în care 

acţionează cercetarea de marketing: 

1. studiul consumatorului 
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2. studiul produsului 

3. studiul distribuţiei şi al forţei de vânzare 

4. studiul concurenţei 

5. studiul preţului şi al condiţiilor de livrare 

6. studiul comunicării şi al promovării 

7. evaluarea mediului şi al conjuncturii de piaţă 

 Etapele redactării chestionarului 

 Redactarea presupune parcurgerea a 6 faze distincte, înlănţuite în ordinea indicată mai 

jos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Elementele avute in vedere se refera la specificul clienţilor, respectiv:  

– vârsta,  

– grup/familie/individual,  

– starea de spirit,  

– scopul sejurului,  

– numărul de zile pe care urmează să-l petreacă în pensiune. 

 

Ascultare activa in procesul de receptare a solicitărilor din partea clientului.  

 Principalele tehnici de comunicare utile în procesul de receptare a solicitărilor din 

partea clientului sunt punerea întrebarilor, ascultarea activa si urmarirea semnalelor non-

verbale, care permit sa se obtina informatii valoroase de la parteneri. 

Întrebarile îndeplinesc rolul principal de colectare de informatii, dar si alte roluri (ex.: 

mentinerea climatului de comunicare si a dialogului, semnalarea intentiilor, câstigarea de timp 

de gândire, influentarea partenerului). 

– Întrebarile deschise permit o mare libertate în formularea raspunsurilor, astfel ca cel 

care le pune are sansa de a obtine multe informaţii. Interesul negociatorului este să-l facă 

pe celalalt sa vorbeasca cât mai mult, pentru a afla cât mai multe; din acest motiv 

întrebarile deschise sunt larg utilizate în faza de explorare.  

 În general forma lor este de tipul “de ce” (“De ce considerati ca nivelul chiriei este 

prea mare?”) dar pot exista si alte formate (“Puteti sa ne spuneti care sunt propunerile 

dumneavoastra?”). 

– Întrebarile de sondare sunt întrebari deschise care vizeaza un aspect specific care sa fie 

dezvoltat (ex.: “Spuneti- mi ce amenajari interioare propuneti?”) 

– Întrebari directe se refera de asemenea la un aspect specific dar reduc foarte mult 

posibilitatile de raspuns ale interlocutorului (ex.: “În ce culoare ati dori sa fie zugravite 

camerele?”) 

– Întrebarile indirecte reprezinta o forma alternativa de a obtine un raspuns precis la un 

aspect precis (ex.: “Nu considerati satisfacatoare culoarea în care sunt zugravite 

încaperile?”). Aceasta au o valoare de informare mai slaba, deoarece interlocutorul poate 

raspunde doar prin “da” sau “nu”, pierzându-se posibilitatea unor clarificari suplimentare. 

– Întrebarile închise solicita din partea interlocutorului un raspuns scurt, de obicei 

monosilabic - “da”, “nu” – (“Doriti sa semnam contractul acum?”). 

– Întrebarile de dirijare sugereaza raspunsul care este evident sau de dorit (ex.: “Nu 

credeti ca ar trebui sa discutam si problema perioadei de închiriere?”). Obiectivul unor 

asemenea întrebari nu este atât obtinerea unor informatii cât determinarea unei actiuni a 

1.definirea 

obiectivelor 

cecetării 
2.formularea 

întrebărilor 

3.validarea 

întrebărilor 

4.ordonarea 

şi gruparea 

întrebărilor 

5.formatul 

chestionarului 

6.testarea 

chestionarului 
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celeilalte parti (sa accepte sa dezbata si aceea problema). Folosite însa într-o maniera 

agresiva, cu scopul deschis de manipulare, pot sa nu duca la rezultatele scontate, datorita 

reactiei pe care o pot provoca si, de aceea, nu trebuie folosite în mod abuziv. 

– Întrebarile ipotetice se bazeaza pe construirea unui scenariu simplu pentru a testa 

pozitia partenerului si a- l încuraja sa dezvolte punctele sale de vedere (ex.: “Care ar fi 

modificarea de chirie daca am renunta la cererea unor amenajari suplimentare?”). 

– Întrebarile reflexive sunt întrebari prin care se realizeaza un rezumat al spuselor sau 

comentariilor interlocutorului (ex.: “Deci sunteti de parere ca cererea noastra este mare 

comparativ cu nivelul chiriei pe piata?”). Avantajul major al acestor întrebari este ca 

participantii la comunicare se asigura ca mesajele au fost corect întelese si relatia între ei 

poate evolua. De asemenea sunt utile pentru verificarea unor aspecte care mai trebuie 

discutate si pentru a facilita depasirea unor momente de tacere. Este necesar sa se acorde 

atentie rezumarii corecte a mesajului, deoarece uneori o nuanta înteleasa gresit poate 

schimba sensul celor spuse. 

 Ascultarea activa se sprijina pe o atitudinea adecvata a receptorului în tratarea 

sarcinilor care îi revin în procesul de comunicare. Componentele acesteia sunt: 

- concentrarea: Întelegerea continutului mesajului si a relatiei necesita concentrare din partea 

receptorului. În cazul unor negocieri îndelungate, riscul de slabire a concentrarii în anumite 

momente este destul de ridicat, putându-se pierde unele informatii utile. 

- interes: Ascultarea activa este posibila doar prin manifestarea unui interes sincer fata atât 

fata de interlocutor, cât si fata de continutul mesajului. În negociere, acest aspect n-ar trebui, 

în principiu, sa ridice probleme deosebite, deoarece se presupune ca negociatorul este foarte 

interesat sa afle cât mai multe despre si de la partener. 

- deschidere cognitiva: Deschiderea fata de lumea din jur vizeaza acceptarea diferentelor de 

opinie. Când cealalta persoana exprima opinii contrare fata de ale sale, receptorul trebuie sa-si 

impuna sa le asculte, sa le înteleaga filozofia si sa descifreze modul de a gândi al 

interlocutorului. Daca se grabeste sa emita propriile opinii sau judecati de valoare sansele de 

a- l întelege pe partener, ca si sansele unei relatii cooperante, scad. 

- spirit critic: Deschiderea trebuie dublata de exersarea spiritului critic fata de informatiile 

noi. Acestea nu vin pe un teren viran, ci intra în corelatie cu cele deja existente în mintea 

receptorului. De aceea ele pot fi integrate usor sau pot contrazice imaginile sale despre lume. 

 Spiritul critic presupune încercarea de a fi impartial, cântarind însa valoarea ideilor, 

argumentelor si premiselor interlocutorului, în cadrul sistemului propriu de referinta.  

 Strategiile de ascultare activa presupun prin urmare formarea unei atitudini corecte; la 

rândul ei, aceasta trebuie dublata de grija pentru receptarea aspectelor multiple ale mesajului 

(continutul informatiilor, sentimentele emitatorului). 

În urma procesului de obţinere, prin diferite metode, a informaţiilor de la clienti, se 

poate crea un profil al acestuia care să definească motivele calatoriei. Acestea pot fi încadrate 

în una din următoarele categorii: 

- loisir, recreere şi vacanţă (odihnă) : vizitarea oraşelor, participarea la diverse 

manifestări culturale şi sportive, efectuarea cumpărăturilor (shopping), plaje (cură helio-

marină), practicarea diferitelor sporturi (ca amatori), croaziere, jocuri de noroc, odihnă, 

voiaje de nuntă, etc, 

- vizite la rude şi prieteni : vizitarea părinţilor, concedii în cămin (familie), participarea la 

funeralii, participarea la programe de îngrijire a invalizilor, etc, 

- afaceri şi motive profesionale : instalarea de echipamente, inspecţii, vânzări şi 

cumpărări în contul unei firme, participarea la reuniuni, conferinţe şi congrese, târguri şi 

expoziţii, studii, cursuri de limbi străine sau de pregătire profesională, participarea la 

activităţi sportive profesionale, misiuni guvernamentale, etc, 

- tratament medical :   cure şi tratamente de orice tip, 

- religie/ pelerinaje : participarea la diverse evenimente religioase, pelerinaje, 

- alte motive : echipajele aeronavelor şi vaselor destinate transportului public (personalul 

însoţitor de bord), tranzit, alte activităţi. 
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12.2 Oferă clientului pachete de servicii 

Culegerea informaţiilor de la clienti nu reprezintă un scop în sine. Administratorul de 

pensiune trebuie să facă, pe baza datelor obţinute de la clienţi, o prezentare a serviciilor pe 

care le poate oferi acestora. Prezentarea gamei de servicii oferite de pensiune trebuie să 

includă informaţii relevante pentru nevoile clienţilor, detalii atractive, prezentate într-o 

manieră clară. 

 Elementele ce trebuiesc puse în valoare în mod special sunt:  

- valoarea recreativă, estetică şi peisagistică, care este determinantă în alegerea 

destinaţiei (munte, deal, câmpie, litoral sau deltă); 

- valoarea curativă (balneoclimaterică) a bioclimatului sau a factorilor naturali ai zonei; 

- cadrul de derulare al unor momente de destindere sau a unor hobby-uri (oglinzi de 

apă, masive muntoase, peşteri, torente, resurse cinegetice, strat de zăpadă, etc.); 

- valoarea cognitivă în cazul componentelor desemnate ca parcuri, grădini botanice sau 

zoologice, rezervaţii ştiinţifice sau monumente ale naturii etc. 

Pentru ca o pensiune turistică să ofere clienţilor săi doar servicii de calitate este 

necesar ca, înainte de prestarea acestora să fie cunoscute complet şi corect cerinţele clienţilor, 

iar după furnizarea lor, să fie cunoscute cât mai bine reacţiile acestora (de satisfacţie sau 

insatisfacţie, cu argumente cât mai pertinente). La fel stau lucrurile în relaţia pensiunii - 

devenită client - cu furnizorii săi. În ambele situaţii, evaluarea calităţii serviciilor furnizate se 

poate face de către furnizor, de client şi / sau de un organism terţ (ce are întotdeauna 

credibilitate maximă). 

Oferta turistica 

Ce doreşte consumatorul ? Ce i se poate oferi ? 

- căutarea liniştii -amplasarea departe de sursele de zgomot 

- persoanele care servesc să nu fie obositoare 

- respectarea intimităţii 

- relaxarea după un an de muncă 

într-un mod activ 

- oferirea de alternative suplimentare de petrecere a timpului 

liber, în funcţie de grupa de vârstă şi de sfera de interese 

(drumeţii, plimbări în pădure, partide de pescuit, etc) 

- crearea unui climat de relaxare şi destindere 

- reîntoarcerea la natură, la 

frumuseţile acesteia 

- amplasarea cât mai aproape de zonele de vegetaţie, la 

distanţă de zonele foarte populate 

- gazda să poată furniza informaţii referitoare la obiectivele 

turistice din jur 

- practicarea unor sporturi 

montane 

- amenajarea de zone speciale care se pot preta practicării 

schiului, săniuşului sau promovarea prin materiale concrete a 

zonelor sigure care se pretează escaladărilor şi alpinismului 

- comercializarea culturalului - facilitarea accesului la ceea ce este specific pentru o 

anumită zonă (tradiţii, port, obiceiuri, festivaluri folclorice, 

monumente istorice sau de cultură, etc) 

-refugiul temporar dintr-un mediu 

poluat (refugiu ecologic) 

- amplasarea la distanţă de surse de poluare fonică sau 

chimică 

- asigurarea unei hrane necontaminate chimic 

 

Game de produse turistice  

Un produs turistic este un ansamblu de prestaţii susceptibile să se constituie într-un 

răspuns global şi coerent la ansamblul aşteptărilor şi solicitărilor turistului. 

Proiectarea şi construirea produsului turistic în această manieră nu este întotdeauna 

suficientă. El trebuie integrat într-un ansamblu larg, pentru a putea atrage un număr cât mai 

mare de turişti. Aceasta se impune cu atât mai mult cu cât adeseori cererea turiştilor poate fi 

imprecis conturată. În această situaţie doar existenţa unei game de produse poate garanta 

stabilirea unor relaţii comerciale între turist şi produsul turistic oferit. 

Pentru a dispune de forţă comercială produsul turistic trebuie să satisfacă cel puţin una 

dintre următoarele cerinţe: 
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- imagine de marcă; 

- raport optim calitate-preţ; 

- unicitate de piaţă; 

- asigurarea unei game largi de elemente turistice. 

Prin gamă de produse turistice se va înţelege un ansamblu de astfel de produse, legate 

între ele prin faptul că să adresează aceloraşi clienţi, satisfac aceeaşi nevoie, au la bază 

aceleaşi resurse şi/sau sunt vândute prin aceeaşi reţea de distribuţie. 

O gamă este constituită din toate formele de turism asigurate de o agenţie, care 

implică sejurul în aceeaşi staţiune, de genul turismului sportiv, al celui de afaceri, a celui 

generat de sesiuni ştiinţifice. 

Întrucât un produs turistic este constituit de regulă dintr-un ansamblu de servicii care 

au comune unele elemente, rezultă că produsul întruneşte şi statutul de  gamă de servicii 

turistice. 

În turism, o gamă de produse poate fi grupată în linii de produse, fiecare linie fiind 

definită de un element de bază, concretizat într-o staţiune, într-un anumit gen de turism, într-

un anumit sistem de transport, într-o anumită modalitate de cazare. 

Afirmarea şi păstrarea unei imagini de marcă a prestaţiei turistice necesită existenţa 

unui raport  optim între natura ofertei, calitatea serviciilor şi preţul perceput, raport care 

trebuie protejat de abuzurile financiare şi de neglijenţele profesionale. 

Pe de altă parte, posibilităţile de înscriere a aşezărilor în circuitul turistic sunt practic 

nelimitate. Spaţiul românesc permite elaborarea unei game extrem de diverse de produse 

turistice, în concordanţă cu resursele specifice şi localizarea teritorială. Pot fi avute în vedere 

amenajarea turistică aflată de-a lungul principalelor axe de pasaj dintre regiunile turistice 

consacrate (litoralul, Valea Prahovei, Valea Oltului, Bucovina, Maramureşul etc.) a 

localităţilor de altitudine, ca puncte de sprijin pentru turismul montan, a celor specializate pe 

anumite tipuri de activităţi agricole (viticole, pomicole, legumicole, pastorale, etc.) ş.a. 

Recomandarea unor pachete de servicii se face în mod adecvat, în funcţie de sezon şi 

de specificul clientului. 

Pachetele de servicii pot fi: 

- referitoare la activităţi relaxante:  

▪ trasee scurte şi cât mai uşoare,  

▪ agrement în interiorul pensiunii,  

▪ petreceri de familie,  

▪ întruniri de afaceri,  

▪ seri festive,  

▪ sărbători specifice zonei, 

▪ petrecerea revelionului etc; 

- referitoare la implicarea activă turiştilor care doresc să petreacă un sejur 

activ:  

▪ trasee spre diverse obiective turistice din zonă,  

▪ diverse sporturi: de iarnă, speoturism, sporturi nautice sau extreme etc. 

 Activitatea de comercializare a produselor turistice vizeaza modul in care produsele 

penetreaza in reteaua de rezervari, de inchirieri si vanzari, astfel incat produsul turistic sa 

ajunga in mod corespunzator de la producatori la consumatorii turistici. 

 Obiectul comercializarii il constituie atat serviciile turistice singulare (cazare, masa 

etc.), care pot fi comercializate in mod direct, fara a se recurge la intermediari, cat si 

combinatiile de servicii turistice (produse turistice complexe/compozite), care integreaza in 

structura lor cel putin doua din astfel de servicii si care se comercializeaza prin intermediul 

distribuitorilor turistici (tur-operatorii sau agentiile de turism). 

 Comercializarea elementelor componente ale produsului turistic se realizeaza sub 

forme specifice, in functie de tipul firmelor prestatoare de servicii, dupa cum urmeaza: 

1. Serviciile de cazare. 
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 De cele mai multe ori, serviciile de cazare sunt oferite turistilor impreuna cu masa. Cu 

toate acestea, in anumite tari cu traditie turistica, oferta vizeaza numai cazarea neta, fara sa fie 

insotita de celalte servicii. 

 Serviciile de cazare pot fi comercializate direct (ceea ce necesita mari cheltuieli vizand 

activitatea de promovare), sau prin intermediari, pe baza unor comisioane acordate 

distribuitorilor (de obicei, agentii de turism sau birouri de reprezentare). 

2. Servicii de alimentatie. 

 Comercializarea serviciilor de alimentatie constituie un element component al 

continutului acestora, alaturi de productie si servire. 

 Adaptarea permanenta la tendintele de evolutie a cererii necesita un continuu proces 

de perfectionare a serviciilor de alimentatie, ajungandu-se in ultima perioada la 

industrializarea acestora, respectiv la separarea in timp si spatiu a productiei si consumului. 

 Comercializarea se poate face atat in mod direct, cat si indirect si imbraca una dintre 

urmatoarele forme: 

– catering (cand se furnizeaza preparate culinare pentru utilizatori Aexterni@, mai multi de 

o persoana; de obicei serviciul este considerat nesatisfacator vis-a-vis cu exigentele 

culinare ale oaspetilor mai pretentiosi); 

– demi-pensiune; 

– pensiune completa. 

Intr-o alta exprimare se poate spune ca sistemul meselor oferite odata cu cazarea, poate fi 

organizat dupa trei planuri: 

– planul american (PAM), de doua tipuri: complet (in tariful camerei fiind incluse toate 

cele trei mese ale zilei) sau modificat (doua mese, de obicei micul dejun si cina), practicat 

de obicei de catre hotelurile din statiuni; 

– planul continental (PAC), in care micul dejun este inclus in pretul camerei; 

– planul european (PAC), conform caruia tariful reprezinta doar inchirierea camerei, 

mesele luate in restaurantul hotelului fiind platite separat. 

3. Serviciile de transport. 

 Pot fi comercializate direct sau indirect si pot imbraca forme diverse, dintre care: 

– calatorii individuale sau de grup; 

– calatorii simple (tur) sau complexe (tur-retur sau circuit); 

– calatorii cu un singur mijloc de transport sau combinate (mai multe mijloace); 

– calatorii prin intermediul curselor regulate sau tip charter etc. 

 Tot in categoria serviciilor de transport, intra si serviciile de transfer din gari, 

aeroporturi etc. la hoteluri si invers (cunoscute sub denumirea de servicii terminale) al caror 

pret este inglobat in pretul produsului turistic sau in tariful total de transport. 

4. Serviciile de agrement. 

Deoarece constituie polul atractiei turistice, in marea majoritate a cazurilor sunt oferite 

de catre distribuitorii turistici, in cadrul produsului global. Ele pot fi insa comercializate si in 

mod direct (de obicei, in acest caz au un pret mai mare decat in cazul celor oferite in “pachet”; 

de exemplu, tarifele de vizitare a muzeelor sunt mai mici cand se ofera in produsul complet 

decat cele individuale, considerate de sine statatoare). 

Comercializarea produselor turistice include atat activitati de comunicare (informare 

profesionala), cat si activitati de negociere a tranzactiilor. Deoarece multe din activitatile de 

distributie se desfasoara paralel cu cele vizand promovarea produselor turistice, vor fi 

dezbatute mai amplu in capitolul dedicat politicii promotionale. 

Tipuri de servicii suplimentare oferite 

 În afara servicilor de bază ale pensiunii, aceasta trebuie să constituie un portofoliu de 

servicii suplimentare care să fie oferite turistilor. În funcţie de caracteristicile şi preferinţele 

turistului  aceasta poate varia. Serviciile suplimentare pot include: 

- servicii de curăţătorie, spălătorie,  

- servicii de acces la telefon, fax, INTERNET,  

- rezervări de camere, rezervări de bilete, rezervări de mese,  

- închirieri de obiecte şi spaţii,  
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- transmiterea de mesaje, curierat,  

- păstrarea obiectelor de valoare, etc.  

- servicii de supraveghere-îngrijire pentru copii, bolnavi, vârstnici; 

- servicii “la cerere”: cumpărături, mici reparaţii; 

- servicii de artizanat la “cerere”: confecţionarea cu sau fără ajutorul turiştilor de 

produse tradiţionale (feţe de masă, icoane); 

- servicii de agrement. 

Servicii acordate clienţilor fideli 

Clienţii fideli sunt aceia care vin de mai mulţi ani în pensiunea respectivă, putând fi 

consideraţi obişnuiţi ai casei. Obiectivul strategic al pensiunii este acela de a crea un număr 

cât mai mare de astfel de turişti sau clienţi fideli. Pe baza lor, activitatea turistică poate deveni 

sigură şi rentabilă. 

Odată câştigat un turist trebuie să i se identifice micile “slăbiciuni”, pregătind din vreme 

ceea ce îi face plăcere, dar oferindu-i şi atracţii noi. 

Servicii oferite oaspeţilor noi 

Oaspeţii noi sunt cei care vin pentru prima dată în cadrul fermei şi asupra cărora gazdele îşi 

îndreaptă atenţia pentru a-i transforma în turişti fideli. Mai multe servicii acceptate înseamnă 

mai multe motive de satisfacţie, relaţii mai apropiate şi deci o mai mare atracţie faţă de un loc 

şi faţă de oamenii acestuia. 

  Oferta prezentată clientului trebuie să includă un set minimal de informaţii. Acestea 

sunt: 

– preţul  

– destinaţia; 

– ruta; 

– mijloace de transport utilizate şi categoria acestora; 

– tipul unităţilor de cazare, denumirea, categoria de clasificare şi principalele lor 

caracteristici;  

– serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie; 

– valoarea sau procentul din preţ ce trebuie achitat cu titlu de avans şi graficul pentru 

efectuarea restului de plată; 

– posibilităţi de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistenţă în caz de boală, 

accidente etc.; 

 Strategii de distributie turistica 

Caracterul complex al produsului turistic determina ca operatiunea de alegere a 

strategiei de distributie sa se faca in conditii mult mai dificile decat in cazul unui bun material 

si sa se bazeze pe o colaborare mult mai stransa intre producatori si distribuitori, tinand cont 

mai ales de faptul ca turistii iau parte in mod direct la activitatea de construire a produsului 

turistic. 

Selectarea variantelor strategice se realizeaza in functie de natura produsului turistic, 

caracteristicile si dimensiunile pietei turistice (aria, structura, capacitate etc.), particularitatile 

clientelei turistice, caracteristicile prestatorilor si intermediarilor si natura raporturilor dintre 

acestia etc.. 

Diferentierea strategiilor se realizeaza in functie de o serie intreaga de criterii, pe baza 

carora firmele pot fundamenta propriile optiuni. Astfel, se pot intalni urmatoarele variante 

strategice turistice: 

1. Lungimea canalului de distributie, constituie unul dintre cele mai importante criterii de 

diferentiere strategica. In functie de complexitatea produsului turistic si particularitatile 

clientelei se poate opta pentru: 

- distributia directa, caz in care prestatorul de servicii vinde produsul in mod nemijlocit 

clientelei turistice, in conformitate cu solicitarile si pretentiile acesteia, la un pret mult 

mai accesibil; 

- distributia prin canale scurte, prin intermediul unui singur intermediar, de regula tur-

operator, patrunzandu-se astfel mult mai usor pe piete inaccesibile prestatorilor de 

servicii; 
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- distributia prin canale lungi, cu cel putin doi intermediari, de natura tur-operatorilor si, 

respectiv, agentiilor de turism, ceea ce permite o mai buna acoperire a pietei, o 

simplificare a eforturilor comerciale si promotionale a prestatorilor serviciilor de baza, 

chiar daca pretul final al produsului turistic este mai mare, recompensand activitatea 

fiecarui participant. 

2. Amploarea distributiei, criteriu referitor la latimea canalului de distributie, permite 

fundamentarea uneia dintre urmatoarele optiuni strategice: 

- distributia extensiva, bazata pe un numar mare de intermediari (tur-operatori 

generalisti sau agentii de turism foarte diverse), fara sa se tina cont de specializarea 

lor, permite o difuzare larga a produselor turistice. Principalul avantaj al acestei 

strategii consta in faptul ca produsul turistic este cunoscut mult bine, insa, in conditiile 

in care nu sunt coordonate judicios eforturile fiecarui participant, se poate ajunge la 

situatia neplacuta (mai ales pe timpul sezonului) de a nu mai avea capacitati 

disponibile; 

- distributia selectiva, realizata printr-un numar relativ redus de intermediari, de regula 

tur-operatori specializati pe tipuri de produse turistice, pe destinatii, pe clientela etc.; 

- distributia exclusiva, prin intermediul unui singur intermediar, care asigura o 

distributie de calitate deosebita, iar produsul este destinat unei clientele selectionate 

(de exemplu, Clubul Mediterranee are excusivitatea comercializarii propriului produs). 

3. In functie de adancimea canalului de distributie, se poate opta pentru: 

- retea larga de puncte de vanzare, pozitionate cat mai aproape de clientela, care poate 

acoperi multiple zone geografice (vanzarea produselor turistice putandu-se realiza 

chiar prin intermediul corespondentei, mai ales pe baza de catalog sau prin intermediul 

telefonului); 

- difuzare ingusta, concentrata. 

4. In functie de gradul de control asupra distributiei, se poate opta pentru: 

- control total, in cazul distributiei complet integrate vertical; 

- control inexistent; 

- variante intermediare. 

Optiunea strategica a firmei se poate construi pornind de la multe alte criterii, pe langa 

cele amintite anterior (caracteristicile segmentului de clienti, caracteristicile produsului, 

gradul de participare a firmelor prestatoare in activitatea de distributie etc.), iar prin 

combinarea alternativelor strategice firmele pot alege cele mai bune solutii de distributie, 

astfel incat sa se satisfaca in mod corespunzator cererea turistica. Prezentarea ofertei turistice 

trebuie să includ elemente de persuasiune astfel încât să contribuie la transformarea unui 

client potenţial într+un client efectiv.  

 Persuasiunea 

Comunicarea de influentare se bazeaza pe argumentare, proces prin care vorbitorul 

încearca sa reduca rezistenta partii adverse fata de propunerile sau ideile sale. 

 Argumentarea este un proces de comunicare prin care vorbitorul încearca sa reduca 

rezistenta partii adverse fata de propunerile sau ideile sale. Argumentarea apare în toate 

formele de interactiune umana.  

 Partenerii de comunicare au  în situaţia prezentată interese materiale si/sau conceptii 

diferite care îi situeaza pe pozitii divergente; pentru a avansa spre o solutie reciproc 

acceptabila, ei trebuie sa ajunga la o noua întelegere a problemelor si sa adere la adevarul sau 

valabilitatea unor propuneri. Argumentarea are acest scop, operând cu dovezi (argumente) 

care sustin un punct de vedere. Forma concreta a dovezilor poate fi foarte diferita: afirmatii, 

rationamente, opinii ale unor autoritati terte unanim recunoscute, probe materiale (ex: 

documentatii de pret, cotatii, mostre), demonstratii etc. 

 Eficacitatea argumentarii în procesul de prezentare a  ofertei turistice este determinata 

de o serie de factori: 

– contextul prezentării,  

– credibilitatea persoanei care argumenteaza,  



138 

 

– forta argumentarii (data de dovezile de valoare, de evitarea unor erori de logica, de 

adecvarea surselor argumentelor) sau  

– modul de prezentare a acestora. 

 Caile cele mai sigure pentru asigurarea credibilitatii sunt: 

- existenta unui climat de încredere. Este important ca partile sa se comporte astfel încât sa 

consolideze si nu sa deterioreze imaginea favorabila pe care una o are despre cealalta. În 

general, crearea unui climat de caracterizat, printre altele, prin încredere reciproca sau chiar 

prin simpatie poate influenta în mod pozitiv eficacitatea argumentarii. Tehnicile uzuale, 

dincolo de charisma personala, pot fi: desfasurarea unor actiuni în comun (ex: invitarea 

acestuia la restaurant, la o partida de vânatoare, la un spectacol), mici cadouri (în limitele 

onestitatii), manifestarea empatiei (ex: interes si întelegere pentru problemele personale ale 

celuilalt). 

- imaginea de competenta. Credibilitatea depinde si de modul în care este percepută 

competenţa administratorului de pensiune. Daca cineva este perceput ca fiind competent în 

problema în discutie, devine credibil, iar argumentele sale sunt crezute mai usor. Se pune în 

evidenta astfel, înca o data, necesitatea pregatirii ofertei, fara de care partenerul va simti ca 

interlocutorul nu este stapân pe domeniu si face afirmatii gratuite. 

În afara de aceasta conditie obligatorie, administratorul de pensiune poate sa recurga si la 

anumite tactici prin care sa accentueze propria credibilitatea, cum ar fi etalarea documentarii” 

sunt prezentate documente (broşuri, pliante, etc.) cu titluri vizibile, legate de problema în 

discutie. 

 Prezentarea argumentelor 

 Argumentarea se compune din doua parti: afirmatia principala (sau concluzia) si 

argumentele. Acestea din urma sunt orice dovada adusa în favoarea unei afirmatii. Un 

argument nu este puternic prin sine însusi ci prin impactul pe care îl are asupra 

interlocutorului. Iar acest lucru depinde în mare masura de modul în care este construita 

argumentatia si de stilul vorbitorului. O decizie strategica privitoare la modul de prezentare a 

argumentarii se refera la optiunea dintre argumentarea dezechilibrata si cea echilibrata. 

- Argumentarea dezechilibrata presupune prezentarea numai a argumentelor favorabile unei 

idei si omiterea celor care o contrazic. De regula aceasta optiune este aleasa atunci când 

partenerul este mai putin instruit si prefera lucrurile clare, în alb sau negru. 

- Argumentarea echilibrata (tehnica balantei) presupune punerea în balanta a argumentele pro 

si contra unei idei. Strategia este potrivita în cazul partenerilor instruiti care au spirit critic 

dezvoltat. Pe aceasta cale sunt contracarate si obiectiile ulterioare (bazate pe argumentele 

contra) pe care acestia oricum le-ar fi exprimat. De regula, în cazul sustinerii unei afirmatii, 

sunt prezentate mai întâi argumentele contra (mai slabe), iar apoi cele pro (mai puternice). 

Ordinea poate fi inversa în cazul argumentarii respingerii unei idei. 

O alta decizie strategica se refera la existenta sau succesiunea afirmatiei principale si a 

dovezilor: 

- administratorul poate enunta deopotriva faptele, din care extrage apoi concluzia logica 

(afirmatia principala); 

- administratorul se rezuma doar la fapte, fie deoarece concluzia este evidenta, fie în scop 

tactic, pentru a- l obliga pe partener sa reflecteze la cele spuse pentru a o gasi singur. 

Prezentarea argumentarii vizeaza mai multe aspecte ale vorbirii (ex.: modul de formulare, 

semnalele non-verbale, atitudinea): 

- exprimarea argumentelor cu claritate si concis, evitând vorbirea inutila; 

- folosirea de preferinta a unor fraze scurte; 

- prezentarea de fapte si argumente concrete si nu abstracte; 

- utilizarea unor imagini care sa exprime în mod plastic o idee, folosirea proverbelor si 

aforismelor etc. 

- formularea pozitiva a argumentelor (“partea plina a paharului”). Astfel negociatorul nu va 

produce dovezi ca amenajarea interiorului nu este corespunzatoare, ci ca aceasta poate fi 

îmbunatatita. 

Referitor la comunicarea non-verbala de asemenea sunt importante câteva aspecte: 
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- tonul vorbitorului trebuie sa denote siguranta si un entuziasm temperat, 

- se vor evita iritarea, manifestarea emotiilor; 

- se vor evita vorbirea ezitanta sau prea exuberanta, patosul; 

- vorbitorul nu trebuie sa se grabeasca când îsi exprima un punct de vedere; 

- vorbirea calma (care da o impresie de seriozitate). 

 Forta argumentarii 

 Mai multe cauze contribuie la a conferi forta argumentarii. 

 În primul rând dovezile trebuie sa fie corecte, relevante si complete. Omiterea unor 

fapte, folosirea selectiva a datelor (inclusiv statistice), datele si informatiile false constituie 

forme de înselare a partenerului. Din acest motiv negociatorul trebuie sa solicite dovezi în 

sprijinul unor afirmatii si sa testeze corectitudinea argumentatiei partenerului. Aceasta 

practica, care ar putea fi considerata ca fiind jignitoare în alte împrejurari (neîncredere, 

suspectare de rea-credinta) este fireasca în contextul negocierii. 

 În al doilea rând, negociatorul trebuie sa testeze corectitudinea logica a argumentatiei, 

relatiei dintre argumente si afirmatia principala. Câteva erori de logica mai frecvente, ce pot 

conduce la concluzii false si care pot anula forta argumentului sunt: confuziile cauzale, non-

sequitur, prezumtiile. 

- Confuziile cauzale apar atunci când un fenomen este explicat prin atribuirea uneori cauze 

false: faptele care n-au legatura cu acesta. Cel mai adesea se face confuzie între succesiunea 

temporala (A s-a petrecut înaintea lui B) cu legatura logica (deci A este cauza lui B). 

- Eroarea non-sequitur (“nu urmeaza”) înseamna ajungerea la o concluzie pe baza unui set 

incomplet de fapte, a unor generalizari pripite si nejustificate (ex: “Chiria unor spatii din 

imobilul învecinat a fost de 6 dolari/mp, deci acesta este nivelul pietei”). 

- Concluziile prezumate sunt afirmatii nedovedite care sunt oferite ca adevaruri (ex: “Acest 

imobil este cel mai luxos din zona, din acest motiv nivelul chiriei este mai mare”). 

În al treilea rând forta argumentarii depinde si de alegerea sursei argumentului 

În concordanta cu momentul si conditiile specifice din derularea negocierii. 

Conform lui Aristotel, forta argumentelor provine din trei surse: 

- Ethos: argumentul face referire la principii si norme (morale, legale etc.), la cutume, la 

autoritatea unei instante terte recunoscute (ex: “Este obligatia dumneavoastra legala”). 

- Pathos: argumentele fac apel la sentimente (prietenie, teama etc.). Într-o negociere între 

parteneri care au facut mai multe afaceri împreuna poate sa apara un astfel de argument: “Ne 

cunoastem de atâta timp, asa ca te rog sa ma crezi ca nu pot sa maresc cantitatea din 

contract!”. 

- Logos: argumentele fac apel la ratiune, actionând pe planul logic. Astfel de argumente pot 

lua forma unor constructii logice de tipul explicatiei, analogiei, deductiei, dilemei, 

alternativei, paradoxului, reducerii la absurd etc. Pe lânga acestea, alte argumente bazate pe 

Logos pot avea un caracter persuasiv mai accentuat, cum ar fi: sugerarea, recomandarea sau 

insinuarea (care are si un caracter manipulativ). 

 

   Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de primire turistice 

cu funcţiuni de cazare (conform anexei 6 la normele metodologice – Ordin 1296/ 15.04.2010) 

    1. Servicii de poştă, telecomunicaţii şi publicitate: 

    - convorbiri telefonice; 

    - acces internet; 

    - fax; 

    - antenă satelit; 

    - program video intern; 

    - TV cablu; 

    - vânzări de cărţi poştale, ilustrate, timbre poştale, reviste; 

    - vânzări de materiale de promovare turistică (CD-uri, DVD-uri, albume, ghiduri, 

pliante). 

    2. Servicii personale: 

    - frizerie; 
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    - coafură; 

    - cosmetică; 

    - manichiură; 

    - pedichiură; 

    - gimnastică de întreţinere; 

    - exerciţii fizice şi cură pentru slăbire; 

    - spălătorie şi curăţătorie; 

    - curăţat încălţăminte. 

    3. Închirieri de: 

    - CD-uri, DVD-uri; 

    - laptopuri; 

    - frigidere; 

    - televizoare; 

    - pături suplimentare; 

    - jocuri distractive (rummy, table, şah); 

    - echipament şi materiale sportive; 

    - săli de recepţie, simpozioane etc.; 

    - birouri pentru firme; 

    - birouri pentru oameni de afaceri; 

    - instalaţii pentru traducere simultană; 

    - locuinţe pentru reprezentanţi de firme; 

    - locuri de garaj; 

    - biciclete şi triciclete; 

    - ambarcaţiuni (şalupe, bărci); 

    - articole de ştrand şi plajă (umbrele, şezlonguri, cearceafuri); 

    - autoturisme cu/fără şofer (rent-a-car); 

    4. Servicii de educaţie fizică şi sport: 

    - înot; 

    - patinaj; 

    - schi; 

    - echitaţie; 

    - popice; 

    - gimnastică; 

    - alpinism; 

    - tenis de câmp; 

    - tenis de masă;etc. 

    5. Servicii de cultură şi artă: 

    - organizare directă şi procurare de bilete pentru: 

    - spectacole de teatru; 

    - concerte; 

    - carnavaluri. 

    6. Diverse alte servicii: 

    - centru SPA; 

    - room-service; 

    - spălat şi călcat lenjerie; 

    - spălat, călcat, curăţat obiectele turiştilor; 

    - comisionar-curier; 

    - lucrări de secretariat; 

    - multiplicări de documente; 

    - rezervări de locuri la hoteluri în alte localităţi; 

    - rezervări de locuri în unităţi de alimentaţie; 

    - parcare auto; 

    - supraveghere copii, bătrâni; 

    - grădiniţă pentru copii; 
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    - procurări bilete de tren, avion; 

    - transport hotel - aeroport; 

    - piscină, saună; 

    - sală de fitness; 

    - solar; 

    - masaj; 

    - organizare de banchete, recepţii, mese oficiale, nunţi; 

    - ghid de turism autorizat; 

    - tratamente geriatrice şi reumatismale; 

    - tratamente prin metode româneşti (Gerovital, Amar etc.) şi străine; 

    - asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriu; 

    - organizarea de partide de pescuit; 

    - abonamente la mijloacele de transport pe cablu; 

    - bilete pentru mijloacele de transport în comun; 

    - plimbări cu căruţa, trăsura, sania etc.; 

    - schimb valutar; 

    - vânzări de mărfuri - puncte comerciale diverse (farmacii, cadouri, ziare, flori etc.); 

    - vânzări de excursii pe trasee interne şi externe; 

    - vânzări de locuri la diferite acţiuni specifice (festivaluri, seri folclorice, degustări 

de vinuri). 

    7. Servicii gratuite: 

    - informaţii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport, spectacole, starea 

vremii; 

    - încărcarea, descărcarea şi transportul bagajelor; 

    - trezirea turiştilor la ora solicitată; 

    - obţinerea legăturilor telefonice; 

    - păstrarea obiectelor de valoare; 

    - transmiterea de mesaje; 

    - predarea corespondenţei turiştilor; 

    - expedierea corespondenţei turiştilor; 

    - asigurarea de ziare, reviste în holuri; 

    - acordarea de medicamente şi materiale sanitare în cadrul primului ajutor în caz de 

accidente; 

    - păstrarea obiectelor uitate şi anunţarea turiştilor; 

    - păstrarea bagajelor; 

    - comenzi pentru taximetre; 

    - expediere prin "retur" la domiciliu a scrisorilor sosite după plecarea turiştilor; 

    - facilitarea cazării pasagerilor în alte spaţii de cazare din localitate; 

    - oferirea de materiale de promovare şi informare turistică; 

    - servicii de parcare şi garare. 
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Unitatea 13. Organizarea programelor turistice opţionale 
 

13.1. Asigurarea desfăşurării obiectivelor programului în termenele stabilite 

 

 Animaţia şi agrementul au un loc important în ocuparea timpului într-un sejur turistic. 

Resursele turistice variate, pot genera numeroase modalităţi de petrecere a timpului liber. 

Acţiunile şi programele turistice pot fi diverse, de la cele cultural - artistice, la cele 

ocupaţionale, excursii etc. 

Conceptul de produs turistic  

Faţă de un produs normal, un produs turistic poate fi  definit în concepţia specialiştilor 

români astfel:  

– „un ansamblu de servicii şi de facilităţi care se materializează în ambianţa specifică a 

factorilor naturali şi a amenajărilor turistice create, care reprezintă elemente 

componente ale ofertei turistice”; 

– “un produs compozit, prezentat sub forma unui pachet care cuprinde servicii de 

transport, cazare, alimentaţie, agrement. La acestea se poate adăuga o serie largă de 

servicii complementare”; 

– „o îmbinare de bunuri personale şi servicii (prestaţii personale) oferite de salariaţii 

unităţilor prestatoare de activităţi turistice dar şi de salariaţii altor unităţi adiacente, 

care punând în valoare elementele patrimoniului turistic şi ale infrastructurii turistice, 

urmăresc satisfacerea unor motivaţii specifice şi generale ale consumatorilor turistici”.. 

 Din punct de vedere al turistului, produsul turistic acoperă experienţa completă, de la 

plecarea de acasă şi până la întoarcere, el reprezentând de fapt avantajele pe care le caută şi le 

aşteaptă clienţii. 

 În literatura străină există o multitudine de definiţii elaborate de specialişti în 

domeniu. În concepţia lor prin produs turistic se înţelege: 

– „o combinaţie de elemente materiale şi servicii, combinaţie în cadrul căreia serviciile 

joacă rolul principal”(Hunziger W.); 

– „un mănunchi de elemente materiale şi imateriale oferite consumului şi care ar trebui să 

aducă unele foloase cumpărătorului, adică să-l satisfacă”  (Krippendorf, J.); 

– „ un amalgam de elemente tangibile şi intangibile concentrate într-o activitate specifică 

– şi cu o destinaţie specifică”  (Medlik S.); 

–  „totalitatea obiectivelor care fac parte din oferta turistică”. 

 Sintetizând diferitele accepţiuni ale specialiştilor din domeniu, se poate afirma că, 

produsul turistic se compune din următoarele elemente : 

– un patrimoniu de resurse:  

▪ naturale: aşezări geografice, relief, faună, climă, vegetaţie, etc.);  

▪ culturale: obiceiuri, mentalităţi;  

▪ artistice, istorice, arhitectonice, tehnologice, care formează cadru fizic de 

bază şi care vor manifesta o atracţie pentru turişti, incitându-i să voiajeze; 

– anumite elemente de infrastructură sau echipamente care deşi nu generează cererea de 

turism, contribuie în mod hotărâtor la satisfacerea acesteia: hoteluri, restaurante, terenuri 

sau săli de sport, de spectacol, de conferinţe, etc.; 

– unele facilităţi de acces legate de mijloacele de transport, vehicule sau căi de 

comunicaţii,  alese de turişti pentru a ajunge la obiectivele propuse. Privite ca atare, 

aceste elemente nu constituie produse turistice, ci ele trebuiesc asamblate, iar serviciile 

obţinute prin intermediul lor determină conţinutul produsului turistic; 

 Privite ca atare, nici unul din elementele materiale enumerate (muntele plaja, climatul, 

hotelul, autobuzul) nu este un produs turistic. Pentru a dobândi calitatea de elemente ale unui 

astfel de produs, ele se impun a fi asamblate în scopul satisfacerii nevoii de turism (această 

afirmaţie fiind valabilă şi pentru serviciile din componenţa sa).  

 În plus este necesar să se facă şi precizarea că nu elementele materiale ca atare 

definesc produsul turistic, ci serviciile sau prestaţiile realizate prin intermediul lor (nu 
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autocarul ci serviciul de transport, nu hotelul ci cazarea, nu plaja ci agrementul pe care îl 

oferă). [Niţă, Valentin – Managementul turismului, note de curs, 2007]. 

 Serviciile care dau conţinut produsului turistic, denumite servicii turistice, consta in:   

– Servicii de bază: transport, cazare, alimentaţie şi agrement; 

– Servicii complementare: 

▪ servicii de organizare a consumului şi de informare: turiştii sunt însoţiţi de un 

organizator sau ghid care-i informează şi îi încadrează într-un anumit 

program turistic, turiştilor punându-li-se la dispoziţie, gratuit sau contra 

cost, toate datele pe care le solicită (prin viu grai sau cu ajutorul hărţilor, 

ghidurilor, pliantelor, broşurilor, etc.); 

▪ servicii de intermediere: de genul rezervărilor de locuri (în mijloace de 

transport, în hoteluri şi restaurante, la manifestările cultural - artistice şi 

sportive, etc.), închirierilor (de mijloace de transport, de schiuri, de patine 

sau de alte mijloace de practicare a diverselor sporturi şi jocuri), asigurărilor 

pe timpul călătoriilor, etc.; 

▪ alte servicii cu caracter special: de secretariat pe timpul conferinţelor, de 

traduceri pe timpul sejururilor în străinătate, de supraveghere a copiilor, de 

telecomunicaţii, etc..  

 În funcţie de comportamentul clienţilor în timpul consumului, serviciile se pot grupa 

în: 

– servicii aferente unor preocupări pasive manifestate de obicei în spaţiile de cazare: 

lectură, urmărirea programelor TV sau igienă; 

– servicii aferente unor preocupări semi-pasive, cum ar fi cele oferite de restaurante, 

baruri, săli de tratamente; 

– servicii aferente preocupărilor semi-active: vizionare de spectacole, vizite la muzee sau 

expoziţii, promenadă; 

– servicii aferente unor preocupări active: sport, excursii, vânătoare, pescuit. [Cosmescu, 

Ioan– Turismul, fenomen complex contemporan, Editura Economică, 1998, pg.154]. 

 Toate componentele produsului turistic au menirea de a asigura consumatorului 

satisfacerea preferinţelor şi gusturilor acestora, lucru nu tocmai uşor de realizat. Pentru a crea 

aşa ceva, serviciile şi produsele turistice trebuie să corespundă motivaţiilor turistului, care 

sunt extrem de eterogene. 

 Produsul turistic presupune anumite caracteristici care-l deosebesc de un produs 

normal: 

– produsul turistic este unic, fiecare produs reprezintă un caz singular determinat de 

varietatea de structură a resurselor turistice; 

– produsul turistic nu poate fi stocat, transportat, de regulă el se consumă la sursă 

implicând deplasarea consumatorului, este perisabil; 

– produsul turistic este foarte complex şi se caracterizează prin diversitate, nu se poate 

standardiza pentru că el trebuie să satisfacă o gamă diversă de consumatori care au 

multiple motivaţii turistice; 

– produsul turistic este in-elastic (nu se poate modifica imediat şi foarte uşor); 

– consumul produsului turistic presupune achiziţia imaginii sale, achiziţia de mărfuri în 

legătură cu structura şi particularităţile elementelor ce-l compun. 

 Privit din prisma marketingului, produsul turistic reprezintă expresia fizică a 

răspunsului firmei la cererea de turism, respectiv tot ceea ce poate fi oferit pe piaţă într-o 

formă care să poată fi remarcată, cumpărată şi consumată în vederea satisfacerii nevoii de 

turism. 

 Marketerul trebuie să cunoască foarte bine oferta produsului turistic pentru a putea 

stabili întreaga politică de produs, şi anume: 

– ceea ce el oferă beneficiarului de turism pentru ai asigura nevoile specifice de turism, 

nivel la care interesează funcţiile sale (ex: un voiaj de 3 zile pe traseul Iaşi – Târgu 

Neamţ – Durau – Bicaz – Iaşi); 
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– ca produs aşteptat sau dorit de consumatori, el fiind privit de la nivelul beneficiilor sau 

al cererii, nu sub aspectul caracteristicilor reale, ci al celor pe care clientul crede că le-ar 

întâlni (de ex: un voiaj agreabil, pe vreme bună, cu cazare într-o cameră confortabilă cu 

vedere spre Cheile Bicazului); 

– ca produs tangibil sau formal, respectiv ca rezultat al producţiei, el fiind abordat prin 

prisma caracteristicilor pe care le posedă efectiv, adică de la nivelul producţiei (de ex: 3 

zile obositoare  pe o vreme urâtă  cu dese defectări ale autocarului); 

– ca produs global sau metaprodus (în opinia lui Philip Kotler, metaprodus = produsul 

dezvoltat) când se iau în considerare nu numai serviciile de bază, ci şi  serviciile 

auxiliare sau  suplimentare, al căror preţ este inclus în tariful global sau se plăteşte 

separat. 

 Spre deosebire de celelalte niveluri,  produsul turistic global cuprinde:  

– accesibilitatea → se referă la localizarea geografică, la modul în care produsul este 

accesibil, programe de funcţionare, respectiv de operare; 

– climatul → este un element critic în servicii, fiind apreciat prin proprii senzori ce 

transmit descrierea mediului. Canalele senzoriale principale pentru climat sunt: văzul 

auzul, mirosul, pipăitul; 

– interacţiunea consumatorului cu sistemele de servicii → are loc în trei faze de implicare, 

respectiv: apropierea, consumul şi detaşarea; 

– interacţiunea consumatorilor între ei → poate conduce la ridicarea valorii produsului 

sau dimpotrivă la scăderea valori lui; 

– participarea consumatorului la realizarea serviciului → poate conduce la creşterea 

satisfacţiei acestuia sau la scăderea costurilor; 

– ca produs potenţial → nivel la care interesează mai mult caracteristicile posibil de 

perfecţionat. 

 Conceptualizarea produsului turistic pe aceste nivele permite marketerului să evalueze 

avantajele competitive ale produsului. Aceasta reprezintă o problemă în turism deoarece, deşi 

esenţa produsului în acest domeniu este aceeaşi (în cazul unui voiaj, transportul pe toată 

perioada excursiei) diferă modul de oferire a serviciilor adică calitatea acestora, dar mai ales 

valabilitatea elementelor tangibile care dau unicitate şi consistenţa acestora 

 Elementele componente ale produsului turistic 

 Există mai multe opinii cu privire la elementele componente ale produsului turistic. Niţă 

Valentin consideră că elementele unui produs turistic pot fi împărţite în trei mari categorii: 

– Facilităţi de acces – care sunt în legătură directă cu modul de transport care îl va utiliza 

turistul pentru a ajunge la destinaţia aleasă;  

– Patrimoniul resurselor naturale, culturale, artistice, istorice, tehnologice care tind să 

atragă turistul şi să îl determine să călătorească; 

– Echipamentele – care prin ele însele nu sunt factori care să motiveze călătoria, dar care 

lipsind o  restricţionează. 

 

 
Elementele unui produs turistic 

 

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Turismului, un produs turistic cuprinde mai multe elemente  

ECHIPAMENT 

ACCES 

PATRIMONIU 
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Elementele unui produs turistic 

 

 Această clasificare este utilă din două puncte de vedere:  

– când sunt evaluate şi analizate diferite tipuri de produse turistice; 

– când este evaluat potenţialul turistic al ţărilor, oraşelor, etc. 

 În opinia autorului Niţă Valentin clasificarea propusă de Organizaţia Mondială a 

Turismului, prezintă un mare interes pentru literatura de specialitate din acest domeniu, şi 

consideră că celor şase elemente ale produsului turistic ar trebui să i se alăture un al şaptelea 

element şi anume: potenţialul energetic 

 Dincolo de această inventariere a resurselor se poate face o delimitare a tuturor 

elementelor în două mari grupe: 

– elemente constitutive de bază (tabelul 1); 

– elemente dobândite sau create (tabelul 2). 

 

Elemente constitutive de bază 

Elemente 

constitutive de 

bază 

Caracteristici 

Spaţiul geografic Este unul din factorii cei mai importanţi pentru că pe baza lui sunt create 

sau există destinaţiile turistice. Spaţiul poate fi virgin sau deja locuit şi 

poate fi pus în valoare prin  combinarea lui cu elementele de mediu, de 

care de fapt nici nu poate fi separat 

Fenomenele 

naturale 

Mediul este în principiu acelaşi pentru multe spaţii turistice. 

În realitate, două sau mai multe spaţii montane, de exemplu, 

nu sunt identice între ele datorită unor elemente specifice care 

ţin de relief, ecologie, hidrografie, climă, vegetaţie, faună. 

Aşezările umane Turismul favorizează un schimb social între populaţia care se 

deplasează de la domiciliul ei şi populaţia indigenă.  

În general, aceste două populaţii au moduri de viaţă şi culturi diferite. 

Contactul dintre aceste două populaţii poate fi o sursă de conflict. 

Atitudinea populaţiei indigene influenţează puternic percepţia pe care 

vizitatorii o vor avea asupra produsului turistic. Ea este o dimensiune 

esenţială a produsului turistic şi nu poate fi neglijată. 

Ambianţa şi 

animarea 

Percepţia ambianţei este rezultatul unui cumul de factori care 

ţin de toate componentele produsului turistic: transport, cazare, 

alimentaţie, agrement. 

Activităţile 

economice şi 

financiare 

Elementele de 

infrastructură 

Aspecte 

sociale 

Patrimoniul 

uman 

Aspecte 

instituţionale, 

politice, 

juridice şi 

administrativ

e 

Patrimoniul 

natural 

Elementele 

unui produs 

turistic 
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Animarea are drept scop destinderea fizică şi psihică, dar şi facilitarea 

contactelor reciproce şi ameliorarea relaţiilor sociale. Ea se referă la cinci 

componente luate separat sau împreună: aventură, mişcare, sociabilitate, 

formare, creativitate. 
Adaptare: Niţă, Valentin – Managementul serviciilor de cazare şi catering, EdituraTehnopress, Iaşi, 2004, pg.26 -  

28 

 

Elemente create sau dobândite 

Elemente create 

sau dobândite 

Caracteristici 

Elemente 

antropice 

Se referă la elemente cultural istorice, tehnico-economice socio-

demografice 

Amenajarea 

teritoriului 

Dezvoltarea turistică presupune unele modificări în concepţia  

planificării spaţiului în general şi sistematizării în special. Investitorii 

turistici doresc să construiască hoteluri, vile, suprafeţe sportive pentru 

care au nevoie de terenuri. Unii turişti care apreciază calitatea unei zone 

doresc să-şi construiască  case de vacanţă. Toate acestea influenţează 

aspectele amenajării teritoriului în general şi ale amenajării turistice în 

special. 

Echipamente 

colective 

Se referă la cele utilitare şi sportive. 

 

Echipamente de 

cazare 

Se referă la toate structurile de primire turistice 

Servicii publice Se referă la asigurarea unor servicii indispensabile turiştilor: apă caldă, 

poştă, telefon, drumuri locale corespunzătoare sau care trebuie rezolvate 

pentru a favoriza condiţiile de sejur cum sunt: evacuarea apelor uzate şi a 

rezidurilor şi debarasarea de gunoaie. 

Servicii private Se referă la restaurante, baruri, cafenele, patiserii, magazine diverse, 

sucursale bancare, taxiuri, etc. 

Infrastructura de 

transport 

Turismul implică o deplasare a vizitatorului de la domiciliul său într-o 

localitate de sejur. Accesibilitatea în această localitate de sejur poate fi 

uşurată printr-o bună infrastructură rutieră şi prin prezenţa unui 

aeroport. Deplasarea turistului trebuie să se efectueze în cele mai bune 

condiţii (minimum de oboseală şi de timp) şi costuri mici. 

Alimentaţia Restaurarea este un elemente principale al produsului turistic şi se referă 

la toate tipurile de unităţi de alimentaţie publică. 
Adaptare: Niţă, Valentin – Managementul turismului, note de curs, 2007 

 

 Clasificarea produselor turistice 

 În literatura de specialitate există o multitudine de clasificări ale produselor turistice 

elaborate atât de specialişti români cât şi de specialişti străini. 

 Produsele turistice în opinia autorilor Gherasim Toader şi Gherasim Daniel se pot 

clasifica având în vedere mai multe criterii de clasificare: 

– În funcţie de numărul serviciilor pe care le integrează: 

o Integrale – megaproduse 

o Compuse  

o Simple 

– În funcţie de durata ofertei 

o Durabile 

o Nondurabile 

– În funcţie de durata sejurului 

o De sejur lung-vacanţiere 

o De sejur scurte-week-end 

o De o zi, de genul excursiilor 



147 

 

– În funcţie de perioada din an 

o De sezon 

o În afara sezonului 

o Ocazionale 

– În funcţie de numărul persoanelor cărora le sunt adresate 

o Individuale 

o De familie 

o De grup 

– În funcţie de modul în care se derulează 

o Itinerante 

o De sejur 

o Forfetare 

o Tip staţiune 

o Tip eveniment 

 Desfăşurarea obiectivelor programului în termenele stabilite este asigurată permanent, 

urmărindu-se respectarea bugetului de timp alocat iniţial. 

 Servicii turistice complementare 

 Serviciile turistice complementare se caracterizează printr-o mare varietate, unele 

asociindu-se cu serviciile de bază, altele având o existenţă independentă.  

 Cele mai importante servicii complementare sunt:  

– serviciile de informare turistica;  

– serviciile de intermediere în care se includ:  

o serviciile de rezervare de locuri pentru:  

▪ mijloacele de transport;  

▪ participarea la diferite activităţi culturale;  

▪ închirieri.  

o servicii cu caracter special:  

▪ turismul de afaceri;  

▪ turismul de reuniune. 

 Acestea includ servicii de ghid însoţitor, servicii de secretariat, traducere, servicii de 

asistenţă medicală şi socială, programe speciale pentru copii.  

– servicii de cură şi tratament balneomedical prestat în staţiuni balneare;  

– alte tipuri de servicii: 

o servicii de schimb valutar; 

o servicii bancare; 

o servicii de asigurare; 

o servicii care se constituie în facilităţi turistice respectiv simplificarea 

formalităţilor vamale, posibilitatea achitării costului sejurului în rate şi alte 

categorii de servicii. 

Gama de variabile a programelor opţionale. 

 Programul opţional poate fi: 

– trasee şi drumeţii care nu au fost iniţial programate; 

– participări la diferite evenimente locale tradiţionale; 

– practicarea unor sporturi specifice sezonului; 

– pregătirea împreună cu clienţii a unor evenimente surpriză pentru alţi membrii ai grupului. 

 Desfăşurarea obiectivelor programului este planificată cu obiectivitate, ţinând seama 

de problemele ce pot interveni. 

 Asigurarea derulării optime a programului sejurului se face cu discernământ, în scopul 

evitării evenimentelor neplăcute. 

13.2. Realizează activităţi turistice în afara programului 

 

 Realizarea activităţilor suplimentare se face conform opţiunilor exprimate de client 

/grup sau a propunerilor personale. 
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 Realizarea activităţilor suplimentare se face integral / parţial în funcţie de acordul 

firmei organizatoare şi de bugetul de timp alocat iniţial. 

 Activităţile suplimentare sunt realizate în funcţie de obiectivul stabilit iniţial, pentru 

evitarea generării de probleme 

 Elaborarea unui produs turistic presupune luarea în considerare a anumitor factori: 

1. elementul uman; 

2. constrângerile naturale: locul geografic, perioada de efectuare, distanţa de parcurs; 

3. constrângerile tehnice: mijloacele de transport, căile de acces, posibilităţile de cazare, 

elementele de atracţie turistică. 

 Capacitatea de creare a produselor turistice rezidă nu numai în creativitatea 

programului şi atractivitatea vacanţei oferite, ci pentru un touroperator constă mai ales în 

capacitatea gestionării riguroase a contingentelor şi eficienţa activităţii de previzionare a 

vânzărilor. 

 Touroperatorii combină elementele unei vacanţe într-un pachet pe care îl vând direct 

sau prin intermediari consumatorilor, la un preţ mai scăzut decât totalul preţurilor 

componentelor luate separat.  

 Etapele care stau la baza elaborării unui produs turistic, presupun luarea în considerare 

a celor trei coordonate: umană, naturală şi tehnică, după cum urmează: 

– analiza grupului care va efectua programul produsului turistic; 

– alegerea şi analiza locului geografic al voiajului; 

– stabilirea itinerariului şi alegerea mijlocului de transport; 

– stabilirea tarifului;  

– lansarea ofertei. 

 Altfel spus, alături de pregătirea ofertei de cazare, elaborarea programului turistic 

constituie o latura esenţială a activităţii turistice. 

 De asemenea, pentru elaborarea oricărui tip de program, se mai pot parcurge şi 

următoarele etape: 

– prezentarea ofertei de cazare; 

– inventarierea atuurilor zonei; 

– posibilitatea practicării de către turist a unor activităţi specifice zonei sau sezonului; 

– prezentarea activităţilor recreative posibil de realizat; 

– stabilirea elementelor de atracţie din zonele limitrofe; 

– includerea în program a atelierelor meşteşugăreşti şi de mică industrie, din zonă. 

 În orice program turistic, trebuie să fie precizate următoarele elemente: 

– adresantul: turistul individual sau grupul de turişti; 

– responsabilul de program: cel care poate da informaţii suplimentare, care rezervă locurile 

şi primeşte turiştii; 

– durata programului şi perioada de timp pentru care este valabil. 

 Elaborarea programului se poate face la nivel de pensiune, asociaţie turistică, la nivel 

de localitate sau zonă, incluzând şi toate obiectivele economice de interes local şi nu numai, 

care funcţionează în zona respectivă şi care pot constitui puncte de atracţie şi de interes pentru 

turişti. 

 Prezentarea ofertei de cazare 

 În cadrul acestei etape se urmăresc aspecte referitoare la prezentarea, pe categorii şi 

clase de confort, a capacitaţii de cazare, precum şi a serviciilor ce pot fi asigurate la nivelul 

structurii de primire turistice sau al comunităţii. Serviciile ce pot fi asigurate, includ: 

prepararea şi servirea mesei, supravegherea copiilor, închirierea unor echipamente sportive, 

posibilităţi de parcare, etc. 

 Atuurile zonei, reprezintă punctele forte în atragerea turiştilor şi se pot concretiza în: 

calitatea aerului, cadrul natural, cadrul construit, obiectivele istorice cu însemnătate deosebită, 

obiectivele economice ce pot fi vizitate, obiceiurile specifice zonei. 

 Practicarea (opţionala) a unor activităţi specifice zonei sau sezonului, cum ar fi: 

culesul fructelor de pădure; prelucrarea laptelui şi a cărnii; cositul şi strânsul fânului; hrănirea 

animalelor; activităţi artizanale, toate acestea având şi un caracter educativ. 
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 În funcţie de specificul zonei şi de posibilităţile fiecărei structuri de primire turistice, 

se pot desfăşura diverse activităţi recreative: activităţi sportive specifice sezonului; masa la 

stâna; vânătoare şi pescuit sportiv; turism ecvestru; sporturi acvatice etc. 

 Elemente de atracţie ale zonelor limitrofe: diferite forme de relief; peisaje atractive; 

localităţi sau staţiuni cu izvoare de apa minerala; rezervaţii; monumente istorice; muzee; 

manifestări folclorice etc. 

 Includerea în program a atelierelor meşteşugăreşti şi de mică industrie. Este posibil 

ca unii turişti să dorească să se iniţieze într-un anumit domeniu al artei populare sau într-un 

anumit meşteşug. 

 Caracteristicile de calitate ale produselor turistice 

 În general, caracteristicile produsului turistic se prezintă sub forma: 

– caracteristicilor imaginii, care conferă produsului turistic rolul de vector de comunicare 

cu mediul, ţinând mai mult de prestigiul lui şi al firmei, respectiv de tot ceea ce el a 

dovedit deja (ca bun sau rău) în consum (în ochii beneficiarului); 

– caracteristicilor funcţionale, care îi asigură produsului valoarea de întrebuinţare sau 

utilitate, respectiv capacitatea de a satisface nevoia de turism a beneficiarului.  

 Calitatea produsului turistic, care reprezintă măsura în care el asigură satisfacerea 

pretenţiilor turiştilor (sau gradul de concordanţă între caracteristicile aşteptate de clienţi şi cele 

oferite de producători), se poate aprecia prin prisma mai multor genuri de caracteristici: 

1. Caracteristicile de calitate de ordin natural  

2. Caracteristicile de ordin tehnic. 

3. Caracteristicile tehnico-organizatorice de calitate 

4. Caracteristicile care ţin de personalul antrenat în efectuarea serviciilor  

5. Caracteristicile socio-culturale 

 Potrivit specialiştilor Organizaţiei Mondiale de Turism, principalele caracteristici 

calitative ale produsului turistic pot fi grupate astfel: 

– validitatea, respectiv capacitatea de a fi utilizat; 

– fiabilitate, adică însuşirea de a fi utilizat (consumat) în condiţii de siguranţă; 

– eficacitatea, apreciată cu raportul efect (satisfacţie creată)/efort; 

– integrabilitate, adică însuşirea de a oferi întreaga gamă de servicii care definesc 

conţinutul; 

– comprehensibilitatea, care exprimă raportul prestator – client; 

– flexibilitatea, respectiv capacitatea de a fi uşor adaptat la cerinţele clientului. 

 Prin urmare un serviciu de bună calitate este cel care satisface clientul. Nu trebuie să 

uităm faptul că în serviciile turistice şi nu numai, calitatea ”trebuie să se afle la baza deciziilor 

de marketing deoarece influenţează volumul cererii de servicii şi structura clientelei, fiind în 

acelaşi timp şi un important element de poziţionare în raport cu concurenţa”. [Niţă, Valentin, 

Butnaru, Gina, Ionela – Gestiune hotelieră, Editura Tehnopress, Iaşi, 2006, pg. 98-99]. 

13.3. Rezolvă situaţiile de criză  

 Situaţii de criză pot apărea în următoarele situaţii: 

– pierderea / sustragerea documentelor personale; 

– probleme de sănătate; 

– dispute intervenite intre persoanele din grup, grup-ghid, şofer-ghid; 

– nerespectarea condiţiilor contractuale de către prestator (curăţenia camerelor, a grupurilor; 

– sanitare, calitatea produselor alimentare). 

 Situaţiile de criză sunt generate de conflicte între persoane. 

 Există mai multe definiţii ale conflictului. Dintre acestea se menţionează următoarele: 

 „Conflictul este o formă de opoziţie centrată pe adversar, bazată pe incompatibilitatea 

scopurilor, intenţiilor şi a valorilor părţilor” (M. Vlăşceanu). 

 „Conflictul este lupta între valori şi revendicări de status-uri, putere şi resurse în care 

scopurile oponenţilor sunt de a neutraliza, leza sau elimina rivalii” (L.S. Coser, 1967, p. 8). 

 „Conflictul este o relaţie în care fiecare parte percepe scopurile, valorile, interesele şi 

conduitele celeilalte părţi ca antitetice celor ale sale” (J. Burton, 1988, p. 17). 
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 „Conflictul este o incompatibilitate a scopurilor, astfel încât atingerea scopului de 

către unul dintre cei implicaţi atrage după sine reducerea şanselor celuilalt de a-şi atinge 

scopul său” (M. Deutsch, 1998, p. 227). 

 „Conflictul este o situaţie în care oameni interdependenţi prezintă diferenţe (manifeste 

sau latente) în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor şi intereselor individuale şi interferează în 

procesul de îndeplinire a acestor scopuri” (Donohue şi Kolt, 1992, p. 2). 

 „Indivizii sunt în conflict când sunt obstrucţionaţi sau iritaţi de un alt individ sau grup 

şi reacţionează inevitabil la aceasta într-un mod benefic sau costisitor (E. Van de Vliert, 1997, 

p. 5). 

 Conflictul pune în evidenţă diferite nuanţe: 

– neînţelegere 

– ciocnire de interese 

– ceartă 

– discuţie violentă 

– dezacord 

 Într-un conflict se pot identifica cel puţin două puncte de vedre, de care depinde 

comportamentul persoanelor, cu privire la: 

– opinii 

– interese 

– scopuri  

– credinţe 

– convingeri 

– experienţe 

– sentimente 

– valori 

 Conflictele apar, îndeosebi, când comunicarea este negativă între două sau mai multe 

persoane şi include: 

– obiecţii 

– reproşuri 

– critici 

 Fazele apariţiei unui conflict sunt: 

– dezacordul 

– alimentarea dezacordului 

 Într-o primă fază, conflictele pot fi intuite sau „simţite”, de exemplu prin enunţuri de 

genul „Ceva nu este în regulă cu ….”   sau „ ….. în legătură cu dvs. …..” 

 Semnele prin care se pot identifica conflictele pot fi: 

– comunicare (insuficientă sau negativă): 

▪ comunicare superficială (formală) sau marcată de nervozitate (cu replici din 

care răzbate tensiunea existentă)  

▪ discuţii în contradictoriu 

▪ întreruperea comunicării 

– relaţii interpersonale: 

▪ rezervă, reţinere 

▪ ostilitate 

▪ agresivitate 

▪ evitarea unor contacte sociale directe 

– starea psihică a unei persoane: 

▪ atitudine morocănoasă 

▪ supărare 

 Semnele care prevestesc apariţia conflictelor pot avea un caracter neintenţionat, cum 

sunt cele menţionate mai sus, sau intenţionat cum sunt: 

– comunicarea: 

▪ netransmiterea unei informaţii esenţiale 

▪ transmiterea deformată a unei informaţii 
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▪ transmiterea unor informaţii contradictorii 

▪ transmiterea unor mesaje care au ca efect denigrarea, învrăjbirea unor 

persoane 

– relaţii interpersonale: 

▪ atitudine birocratică 

▪ sabotarea unei persoane din diferite motive (invidie, răzbunare, etc.) 

▪ obţinerea unor avantaje 

– starea psihică a unei persoane: 

▪ pierderea motivaţiei 

▪ scăderea unor avantaje 

 De la semnele care evidenţiază existenţa unui conflict, demersul de abordare a acestuia 

trebuie să ducă la depistarea posibilelor lui cauze. 

 Principalele cauze ale conflictelor sunt: 

– comunicarea insuficientă sau defectuoasă cu urmările acestuia: 

▪ neînţelegerea unor situaţii sau a unor lucruri care trebuie făcute 

▪ lipsa de încredere 

▪ apariţia zvonurilor 

▪ necunoaşterea priorităţilor, imposibilitatea încadrării în anumite repere 

temporale 

– percepţiile greşite referitoare la: 

▪ posibilul adversar 

▪ problema care separă părţile aflate în conflict 

– deosebirile existente între diferite persoane în ceea ce priveşte: 

▪ scopurile 

▪ valorile 

▪ sentimentele 

▪ modele comportamentale 

▪ criterii de apreciere a performanţei 

– competiţia exagerată între diferite persoane referitoare la lucruri, aspecte dorite în egală 

măsură de acestea, aşa cum sunt: 

▪ resurse necesare propriei activităţi 

▪ recompense, avantaje 

▪ influenţă, putere 

– comportamentul: 

▪ abuziv, agresiv 

▪ preferenţial 

▪ bazat pe discriminări  

 

Criteriile de evaluare a conflictului 

Criterii de evaluare a conflictului Ponderea conflictului Evaluarea conflictului 

Miză importantă + multe divergenţe creşte Conflict dificil de rezolvat 

Miză importantă + divergenţe slabe scade Conflict posibil de rezolvat 

Miză slabă + multe divergenţe creşte Conflict dificil de rezolvat 

Miză slabă + puţine divergenţe scade Conflict uşor de rezolvat 

Miză slabă + divergenţe puternice scade Conflict la care se renunţă 

 

 Managementul situaţiilor de criză, sugerează o preocupare constantă de unire a 

eforturilor în scopul stingerii stărilor conflictuale de orice fel, abordarea mai complexă şi 

documentată a situaţiilor care le generează, dar în special a modalităţilor de soluţionare a 

acestora. 

 Managementul situaţiilor de criză este o acţiune specializată de mare complexitate, 

dirijată şi susţinută pe multiple planuri, pentru diminuarea şi menţinerea sub control a 

efectelor negative. 
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 Esenţa managementului în situaţiile de criză, o constituie reacţia promptă şi adecvată 

la evenimentele care se produc. 

a. Obiectivele managementului situaţiilor de criza, sunt următoarele: 

– de a contribui la reducerea tensiunilor, în scopul prevenirii transformării lor in criza; 

– de a gestiona efectiv crizele apărute, pentru a preveni transformarea lor în conflicte; 

– de a organiza pregătirea în mod corespunzător, pentru diferitele tipuri de criză; 

– de a controla reacţia, iar în cazul în care izbucnesc conflicte, de a preveni escaladarea lor. 

b. Componentele esenţiale ale managementului crizei, sunt: 

– metodele şi procedeele de culegere, transmitere şi evaluare a informaţiilor; 

– analiza situaţiei create ca urmare a crizei; 

– analiza pârghiilor oponente implicate în proces; 

– analiza scopurilor şi mijloacelor; 

– definirea opţiunilor de răspuns conform scopurilor; 

– implementarea soluţiei optime. 

c.  Principiile managementului situaţiei de criză, sunt următoarele: 

– elaborarea operativă a deciziilor; 

– veridicitatea şi oportunitatea informaţiilor; 

– coordonarea activităţilor; 

– controlul activităţii manageriale; 

– informarea publicului; 

– asumarea răspunderii. 

 Acţiunile de rezolvare a conflictelor intră în scenă când cele preventive au eşuat şi 

partenerii de relaţie se declară adversari. 

 A rezolva un conflict înseamnă a-l înlătura prin găsirea unei soluţii care să satisfacă 

toate părţile implicate. Când nu se reuşeşte acest lucru, putem să-i imprimăm o evoluţie 

constructivă, ajutând părţile să-şi înţeleagă nevoile şi să-şi exprime sentimentele la un nivel 

mai adânc, ori făcându-le suferinţa mai suportabilă sau, în fine, provocând escaladarea 

conflictului pentru ca oamenii să-l conştientizeze mai bine şi să-i acorde prioritate în 

soluţionare. 

 Indiferent de origine, conflictul nu este altceva decât un impediment, un obstacol în 

desfăşurarea normală, lină a lucrurilor (coabitare, colaborare) în atingerea scopurilor. Pe scurt, 

el poate fi considerat o problemă. Iar abordarea lui se face în termenii generali ai rezolvării 

problemelor, în manieră analitică. 

 Demers analitic înseamnă:  

– examinare riguroasă a problemei,  

– obiectivitate (detaşare de emoţionalitate),  

– planificare.  

 Accederea la rădăcinile problemei înseamnă evitarea confuziei între conflictul 

manifest şi cel real şi în special identificarea nevoilor reale din subsidiarul părţilor angajate în 

conflict. 

 

 Rezultatul (acord, înţelegere) neacceptat de ambele părţi nu garantează stingerea 

conflictului: o rezolvare prin forţă de tip câştig de cauză sau chiar un compromis în care 

fiecare a obţinut o parte din ce a revendicat, dar nici una totul, înseamnă o încheiere 

provizorie a conflictului, fiecare dintre părţi fiind gata să-l reactiveze când i se oferă şansa. 

 De aceea, rezultatul unui conflict corect rezolvat, lichidat, trebuie să fie acceptat de 

ambele părţi ca soluţie definitivă, permanentă a problemei. 

 În strategiile de rezolvare (curative) se acţionează asupra procesului conflictului, prin 

clarificarea reprezentărilor şi atitudinilor părţilor sau prin modificarea eficientă a condiţiilor 

care pot reduce procesul conflictual şi contribui la prevenirea violenţei. În acest sens, 

psihologul organizaţional trebuie să ajute părţile să înveţe să coabiteze, să coopereze sau să se 

întreacă fără ură reciprocă sau fără să aibă ca obiectiv anihilarea sau blocarea celuilalt. 

 În rezolvarea conflictelor sunt prezentate trei tipuri de modele:  

– victorie-victorie (câştig-câştig),  
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– victorie-pierdere  

– pierdere-pierdere. 

 Optim este, desigur, primul, întrucât numai el poate asigura stingerea de facto a 

conflictului şi înlătură riscul reaprinderii lui. Aşadar, trebuie aleasă metoda care să facă 

posibilă ajungerea la acest model. Dar alegerea metodei va depinde, la rândul ei, de ansamblul 

situaţiei, de disponibilitatea părţilor, de timp, de cunoştinţele avute la dispoziţie. 

 Soluţionarea crizelor se realizează printr-un ansamblu de măsuri şi acţiuni, aplicate 

individual sau combinat, în funcţie de concepţia de rezolvare a situaţiei de criză. 

 Cerinţele şi etapele managementului situaţiilor de criza, sunt: 

– elaborarea operativă a deciziilor este un proces complex, bazat pe cunoaşterea cauzelor 

generatoare a situaţiilor de criză, stăpânirea prevederilor legislative în domeniu, pregătirea 

forţelor stabilite, adaptarea modalităţilor concrete de acţiune la condiţiile şi 

particularităţile fiecărui caz în parte, astfel încât efectele acestora să fie cât mai mari, iar 

pierderile, umane şi materiale, cât mai mici; 

– consultanţa şi planificarea, trebuie să se bazeze pe situaţii trăite, pe capacitatea de 

anticipare şi pregătire pentru evenimente probabile, generatoare ale situaţiilor de criză. De 

asemenea, trebuie să se anticipeze şi efectele măsurilor planificate şi întreprinse pentru ca 

acestea să nu conducă la amplificarea situaţiilor de criză şi deci, la neatingerea scopului 

propus; 

– culegerea informaţiilor care pot influenţa în mod hotărâtor deciziile, prezintă o importanţă 

deosebită pentru managementul situaţiilor de criză; 

– coordonarea activităţilor, este o altă cerinţă a managementului situaţiilor de criză. 

Presupune distribuirea informaţiilor relevante tuturor factorilor interesaţi de situaţia de 

criză, astfel încât aceştia să îşi poată îndeplini atribuţiile, în condiţii optime;  

– informarea, este o altă cerinţă managerială cu efecte extraordinare asupra dinamicii 

situaţiilor de criză;  

– asumarea răspunderilor. Situaţiile de criză se rezolvă printr-o atitudine fermă, 

responsabilă. 

 În esenţă, pentru rezolvarea conflictelor în organizaţii se apelează gradat la trei 

metode:  

– negocierea 

– medierea  

– arbitrajul 

 Negocierea se poate defini în următoarele trei moduri:  

– proces interpersonal de decizie, necesar ori de câte ori nu ne putem atinge obiectivele 

singuri;  

– calea la care recurgem când noi cerem ceva de la cineva, iar cineva cere ceva de la noi;  

– strategia potrivită în situaţia în care interesele sunt diferite, uneori contradictorii, dar în 

care părţile se află într-o situaţie de dependenţă reciprocă. 

 Situaţia de negociere prezintă următoarele trăsături: 

– conflictul rezultă din interese opuse dar reciproc dependente; 

– oamenii supraestimează semnificaţia intereselor proprii, dar rămân atenţi şi la zonele 

înţelegerii pozitive; 

– problemele personale sunt ascunse, muşamalizate sau prezentate foarte complicat; 

– informaţiile transmise sunt reale dar unilaterale, ele referindu-se îndeosebi la aspectele 

pozitive pentru a scoate în evidenţă grupul propriu; 

– ordinea de zi alcătuită în conformitate cu variantele de rezolvare; 

– uneori, soluţiile sunt legate de principiile prin intermediul cărora se pot exercita presiuni 

asupra celeilalte părţi; 

– se sprijină soluţiile individuale, dar se consideră evident faptul că ele pot fi modificate; 

– uneori, se folosesc cu circumspecţie şi moderaţie metode ca ameninţarea, incitarea la 

tulburări, surpriza; 

– contactul dintre grupuri este limitat la câţiva reprezentanţi; 
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– se studiază şi se controlează puterea încercându-se schimbarea în avantaj propriu a 

balanţei de putere; 

– înţelegerea punctului de vedere al celuilalt se consideră un element de tactică; 

– jignirile personale sunt refulate sau exprimate indirect; 

– a treia parte este antrenată uneori dacă negocierile au eşuat. 

 Lucrurile se complică prin aceea că toată desfăşurarea procesului de negociere este 

străbătută de interese personale (persistă suspiciuni, neîncrederea, fiecare adversar consideră 

că celălalt om este sincer). 

 Soluţionarea crizelor reprezintă luarea unui ansamblu de măsuri şi acţiuni, aplicate 

individual sau combinat, în funcţie de concepţia de rezolvare a situaţiei de criză, măsuri ce pot 

fi aplicate atât în etapa de escaladare, cât şi în cea de regres a crizei, determinând flexibilitatea 

acţiunilor.  

 Rezolvarea situaţiilor de criză se face cu operativitate, în vederea eliminării 

disfuncţionalităţilor ce se pot declanşa. Rezolvarea situaţiilor de criză se face cu 

discernământ, în funcţie de gravitatea situaţiei, urmărindu-se încadrarea în regulamentul 

pensiunii. Rezolvarea situaţiilor de criză se face pe baza soluţiilor personale, aprobate de 

client /grup şi / sau sugerate/impuse de organizator. Rezolvarea eficientă a situaţiilor de criză 

apărute se face prin armonizarea punctelor de vedere contradictorii apărute în cadrul grupului. 

 

13.4. Asigurarea fluidităţii şi respectării programului 

 

 Asigurarea fluidităţii programului pe baza respectării timpului alocat fiecărei activităţi 

din programul zilnic. Asigurarea fluidităţii şi respectării programului se face pe toată durata 

sejurului clientului/ grupului. Adaptarea orarului la dorinţele grupului/clientului se face cu 

obiectivitate, pentru atingerea obiectivelor din program. 

 Probleme ce pot afecta încadrarea în termenele prestabilite: 

1. durata prelungită peste limita alocată servirii micului dejun; 

2. lipsa de operativitate la coborârea bagajelor; 

3. desprinderea, dispersarea unor persoane din grup; 

4. defecţiuni în privinţa autocarului nedepistate în timp util; 

5. neîncadrarea activităţilor suplimentare (cumpărături, cafea, răcoritoare, etc.) în orarul 

prefigurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea 14. Oferirea informațiilor de interes turistic 
 

14.1. Întocmirea fişelor de documentare  
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Documente turistice utilizate 

 Strategiile de marketing, vor trebui sa aibă în vedere, faptul că, pentru promovarea 

produselor turistice, se cheltuiesc foarte mulţi bani, iar procentul de cumpărători ai produsului 

turistic, este relativ mic. 

 Materialele de documentare şi informare, trebuie astfel concepute şi realizate încât, 

potenţialul turist să  îşi aducă aminte de broşura sau pliantul oferit. Aceste documente, vor fi 

apoi studiate cu atenţie şi va orienta clientul spre acea structură turistică. 

 Cu toată amploarea luată de alte mijloace de informare turistică (radio, televiziune, 

etc.), informarea prin documente scrise (broşuri, pliante, cataloage, ghiduri turistice), îşi 

menţine încă primul loc sub aspectul utilităţii şi facilităţii. 

 Pe măsura intensificării concurenţei interne şi internaţionale, centrele şi punctele de 

informare turistică îşi extind în permanenţă stocurile de broşuri şi alte documente, numărul lor 

devenind impresionant. 

 Pentru a-şi atinge ţinta, aceste documente turistice trebuie să fie în egală măsură 

atrăgătoare şi utile. 

 Documentele turistice utilizate de pensiuni, lanţuri hoteliere, staţiuni turistice, zone 

turistice, oficii naţionale de turism. 

 Documentele pensiunilor individuale 

 Pensiunile pot edita prin forţe proprii pliante, foi volante, afişe, prin care sunt 

promovate serviciile şi care sunt oferite clienţilor. Tirajul poate fi mai mare sau mai mic, în 

funcţie de forţa economică a pensiunii, regulile de redactare şi cu privire la format, fiind cele 

cu valabilitate generală. 

 Documentele lanţurilor hoteliere 

 Depăşind nivelul pliantelor, acestea îşi asigură promovarea prin mijloace mai avansate 

de genul broşurilor, ghidurilor turistice sau chiar jurnalelor de mare varietate.  

 Documentele staţiunilor de turism 

 Documentele staţiunilor de turism sunt mult mai bogate în informaţii decât cele ale 

unităţilor hoteliere din incinta lor, furnizând în plus detalii de ordin istoric, arhitectonic, 

cultural, sportiv, medical, geografic, etc.   

 Documentele zonelor turistice 

 Documentaţia zonelor turistice se concretizează mai mult în broşuri decât în pliante, 

redactându-se în mai multe limbi şi având tiraje superioare documentelor staţiunilor 

individuale. 

 Documentele oficiilor naţionale de turism 

 Sunt concepute în aşa fel, încât să asigure o informare foarte generală a clienţilor 

potenţiali (mai cu seamă a celor străini) prezentându-se sub forma broşurilor sau ghidurilor. 

 Tipuri de documente turistice: 

 Pliantele – constituie mijlocul clasic de publicitate turistică conţinând descrieri 

sumare ale caracteristicilor principale ale produselor turistice sau staţiunilor sau ale profilului 

de activitate – în cazul agenţiilor de turism ofertante. 

 Broşurile – sunt materiale publicitare de o mare valoare, fiind solicitate de turişti cu 

ocazia alegerii unor itinerare mai complexe pe timpul vacanţelor. 

 Ghidurile turistice – urmăresc popularizarea unor zone turistice, prezentarea 

obiectivelor turistice pe diferite itinerare, însoţite de ilustraţii, hărţi, schiţe de trasee şi alte 

explicaţii necesare turistului pentru realizarea călătoriei turistice propuse. 

 Cataloagele – prezintă amănunţit oferta turistică dintr-o ţară turistică şi întreaga gamă 

de servicii şi produse oferite la diferite destinaţii în ţară şi străinătate de firmele turistice 

puternice. 

 Pe lângă documentele turistice publicitare enumerate, piaţa turistică mai pune la 

dispoziţia clienţilor şi alte materiale publicitare cum ar fi: cărţi de vizită, calendare, plicuri de 

corespondenţă, hârtie de scris, broşuri cu serviciile complementare, etc. 

 Cartea de vizită – va fi confecţionată dintr-un material de calitate, carton glasat etc. 

Cel mai potrivit format pentru cartea de vizită este de 95 x 55 mm. Din conţinutul acesteia nu 

trebuie să lipsească emblema, categoria, adresa, telefonul, faxul, e-mail – ul. 
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 Hârtia de scris – pusă la dispoziţia turiştilor în cameră pentru corespondenţa 

particulară şi pentru corespondenţa comercială a structurii turistice va avea imprimată 

emblema unităţii. 

 Personificarea cu emblema unităţii se va regăsi pe fişa de anunţare a sosirii şi a 

plecării turiştilor, pe nota de plată, pe obiectele de inventar: lenjerie, veselă, etc. 

 Alcătuirea fişelor de documentare 

 Fişele de documentare turistică, se întocmesc pe baza datelor referitoare la tipul 

obiectivului sau a evenimentului ce va fi prezentat turistului în cadrul unui produs turistic. 

Informaţiile cuprinse în fişa de documentare, vor trebui să vină în sprijinul turistului, ţinându-

se cont de nevoile acestuia. 

 Informaţiile din fişa de documentare vor trebui să vizeze: 

– obiectivele turistice din zonă şi din împrejurimi; 

– calendarul evenimentelor din localitate sau din zonă; 

– activităţile meşteşugăreşti sau gospodăreşti la care pot participa turiştii, locaţia şi modul 

de antrenare al acestora; 

– activităţile demonstrative, organizate de pensiune: pregătirea băuturilor tradiţionale, 

pregătirea preparatelor culinare, tehnologii specifice cu caracter tradiţional, organizarea de 

evenimente,  etc.; 

– participarea turiştilor la diverse activităţi agricole sau gospodăreşti; 

– participarea şi implicarea turiştilor la activităţi precum: târguri, expoziţii, şezători, 

evenimente ale comunităţii locale, ş.a.; 

– posibilităţi de petrecere a timpului liber. 

 Conţinutul fişelor de documentare este următorul: 

– descriere itinerar; 

– date semnificative despre localităţile din parcurs; 

– anul de atestare; 

– număr de locuitori; 

– obiective turistice reprezentative; 

– anul de construcţie; 

– ctitor şi arhitect; etc 

 Informaţiile furnizate în fişele de documentare sunt de tipul: 

– informaţii legislative: modalităţile efectuării schimbului valutar, declaraţii vamale, 

consecinţele pierderii documentelor de bază (buletin, paşaport, legitimaţii); 

– informaţii privind derularea serviciilor suplimentare (fără plată şi cu plată): taximetre, 

căratul bagajelor etc.; 

– informaţii de localizare permanentă şi interes general; 

– informaţii specifice obiectivului vizitat. 

 Fişele de documentare, vor trebui să transmită date despre: 

– denumirea obiectivului; 

– localizarea obiectivului; 

– posibilităţi şi mijloace de transport până la obiectiv; 

– potenţialul turistic natural; 

– potenţialul turistic antropic: 

▪ monumente istorice; 

▪ situri arheologice; 

▪ muzee; 

▪ case memoriale; 

▪ etnografie şi folclor; 

▪ meşteşuguri şi instalaţii tradiţionale; 

▪ obiective economice; 

– posibilităţi de agrement: 

▪ în cadrul pensiunii; 

▪ în afara pensiunii; 

 Strategii de marketing 
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 Proprietarii de pensiuni turistice trebuie să decidă cum să aloce resursele limitate de 

care dispun pentru a implementa strategii de marketing. Decizia se ia în primul rând în funcţie 

de grupul ţintă căruia se adresează. 

 Întrebările la care trebuie să răspundă vor include: 

– Vă adresaţi pieţei interne sau celei externe? 

– Veţi apela la serviciile agenţiilor de turism? 

– Veţi crea o broşură sau pliant pentru marketing direct (prin poştă)? 

– Doriţi să vă faceţi reclamă în ziare şi reviste? 

– Doriţi să vă faceţi reclamă în ghiduri de călătorie? 

– Doriţi să vă faceţi reclamă la televizor? 

– Veţi face o pagină internet despre oferta dumneavoastră? 

– Veţi angaja pe cineva să vă întreţină pagina internet? 

– Veţi participa la târguri de specialitate? 

 Înainte de luarea acestor decizii, proprietarul pensiunii ar trebui să se informeze despre 

costuri, servicii şi statistici de la firme specializate care oferă servicii de marketing şi 

distribuţie. Asemenea informaţii îl vor ajuta pe proprietar să ia deciziile cele mai bune în 

privinţa tacticilor de marketing ce urmează a fi implementate. 

  O strategie de marketing axată pe un anumit segment de piaţă, chiar dacă înseamnă un 

cost mai mare pe persoană, poate aduce mai mulţi cumpărători. Trebuie ţinut cont şi de faptul 

că persoanele care sunt interesate de un tip de turism specializat (cum sunt de exemplu, cel 

rural şi cultural) preferă un mesaj publicitar personalizat. 

 Strategiile de marketing ce pot fi adoptate vor include: 

– Publicitate prin ziare şi reviste, 

– Publicitate radio, 

– Publicitate prin televiziune, 

– Prezentări adresate unor grupuri speciale (asociaţii de turism, cluburi etc.), 

– Articole în reviste de specialitate, 

– Târguri naţionale şi internaţionale, 

– Parteneriate cu operatori de turism sau cu alte afaceri care pot promova pensiunea sau 

produsul turistic, 

– Organizarea unor sejururi de popularizare, 

– Asocierea cu alte iniţiative de acelaşi gen din regiune sau din România. 

Tabelul de mai jos prezintă câteva din metodele şi acţiunile de marketing ce pot fi 

adoptate şi implementate de către o pensiune, precum şi un exemplu de buget ce poate susţine 

acţiunile respective: 

 

Tactica de 

marketing 

 

Grupul de 

interes 

 

Perioadă Mod de 

implementare 

 

Cost 

(RON) 

 

Implementator 

 

Articol de 

călătorie 

într-un ziar de 

circulaţie 

Cupluri ce 

călătoresc 

singure 

 

Primăvară 

(pentru 

sezonul de 

vară-toamnă) 

Invitarea unor 

scriitori 

 

1000 

 

Asociaţie de 

turism 

 

¼ de pagină 

într-un ziar 

important 

Cupluri ce 

călătoresc 

singure 

Vară târziu Trimiterea 

anunţului 

publicitar 

3000 Proprietar 

 

Prezentare 

adresată unor 

grupuri ţintă 

Studenţi Primăvară 

(pentru vară) 

 

Contactarea unor 

organizaţii 

studenţeşti 

150 Proprietar sau 

reprezentant al 

acestuia 

Stand la Târgul 

de Tursim din 

Berlin 

Tur-operatori Iarnă pentru 

sezonul de 

vară 

Organizare 

împreună cu 

agenţii de turism 

1500 Proprietar sau 

reprezentant al 

acestuia 
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Publicaţie 

periodică 

Foşti clienţi În fiecare 

sezon 

Scriere, 

publicare şi 

expediere 

 

500 Proprietar şi 

grafician 

 

Poster / panou 

în Centru de 

Informare 

Turistică 

Călători prin 

zonă 

 

Permanent Colaborare cu 

Centrul de 

Informare 

Turistică 

150 Proprietar, 

grafician şi 

reprezentant al 

CIT 

Broşură Cupluri care 

vor să viziteze 

anumite zone  

Iarnă Grafician şi 

firmă de 

tipărire 

750 Proprietar 

 

Pagină internet Călători Persoane 

interesate 

Firmă de 

specialitate 

1800 Proprietar 

 

 Elaborarea unor pachete turistice împreună cu parteneri locali 

O modalitate eficientă de a genera venituri adiţionale şi de a încuraja turiştii şi călătorii 

să stea mai mult într-o anumită regiune este ca pensiunea, în colaborare cu parteneri locali, să 

elaboreze pachete turistice variate. Pensiunea poate şi trebuie să fie centrul oricărei experienţe 

turistice. Şi asta pentru că pensiunea este elementul de siguranţă pe care se poate baza orice 

turist şi, în plus, reprezintă şi valoarea cea mai mare din tot pachetul cumpărat de către un 

client. Pensiunea va oferi clientului un loc unde să doarmă, o masă (sau mai multe) pe 

parcursul şederii persoanei respective.  

Partenerii care pot contribui la închegarea unui pachet turistic ar putea include: 

– Locuri istorice, 

– Muzee, 

– Zone naturale protejate, 

– Restaurante, 

– Locuri de agrement (parcuri de distracţie, baruri, teatru, film etc.) 

– Festivaluri de muzică şi artă. 

Proprietarul de pensiune poate fi punctul de contact pentru întregul pachet turistic, în 

cazul în care acesta este elaborat fără contribuţia unui tur-operator. În acest caz, pachetul 

turistic ar trebui să includă în preţ bilete de intrare şi alte taxe pe care turistul ar trebui să le 

achite pentru vizitarea, vizionarea sau intrarea la diferite obiective turistice. Turistul, atunci 

când achită preţul unui pachet, se aşteaptă ca accesul la obiectivele incluse în pachetul turistic 

respectiv să fie acoperite de preţul plătit. Turistul, de obicei, nu este interesat de preţul în 

detaliu al fiecărui element din pachetul turistic cumpărat. Ceea ce îl interesează în cele din 

urmă, este ca preţul total plătit să reflecte valorarea experienţei turistice. 

Parteneriatul în elaborarea şi vânzarea unui pachet turistic poate creşte valoarea de 

percepţie a fiecărui element constituent, ceea ce va rezulta în mai mulţi bani pentru toţi cei 

implicaţi. 

 

14.2. Furnizează informaţii de interes turistic 

Furnizarea informaţiilor în timp util 

 Politica de distribuţie a produselor turistice 

 Distribuţia produselor turistice ale pensiunii este în general caracterizată de preferarea 

canalelor scurte. Spre exemplu în activitatea de cazare cel mai des este întâlnitã vânzarea 

directă. Aceasta poate fi realizată de către: 

- departamentul de rezervări, 

- personalul de la recepţie, 

- personalul din departamentul comercial (direct, prin corespondenţă sau chiar, mai 

nou, prin tehnici moderne ca telemarketingul/ vânzarea la telefon, comerţul 

electronic). 
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 Câteodată sunt practicate şi canale mai lungi, în cazul distribuţiei prin tour-operatori 

sau agenţii de turism, însă această cale nu este preferată de către prestatori deoarece duce la o 

diminuare a venitului încasat, tarifele acordate agenţiilor de turism fiind în general mai mici 

decât cele din vânzarea directă şi, mai mult, comisionabile. 

 Trebuie notat că, mai mult decât pentru orice alt produs, în special în turismul de 

afaceri nu se poate vorbi de o separare între vânzări şi marketing sau între diferitele 

componente ale mixului de marketing. De aceea multe unităţi prestatoare nu au departament 

de marketing separat de cel de vânzări, ci le înglobează pe ambele într-unul singur, cel 

comercial. 

 Aceasta, deoarece în turism, mai mult decât în oricare altă activitate economică, orice 

persoană angajată în procesul de producere sau vânzare a produsului trebuie să aibă o viziune 

de marketing asupra serviciului pe care îl furnizează clientului. O cale de mijloc nu există, 

orice abatere de la această concepţie având repercusiuni nedorite asupra activităţii turistice, 

întâi asupra prestatorului şi în consecinţă şi asupra clientului. 

 Furnizarea informaţiilor se face în timp util, în diferite momente ale derulării 

excursiei. 

 Furnizarea informaţiilor se face utilizându-se o exprimare clară, pentru a se asigura o 

înţelegere cât mai bună a acestora. 

 Furnizarea informaţiilor este completă, urmărindu-se transmiterea tuturor datelor 

necesare. Informaţii furnizate se referă la: 

– informaţii de localizare permanentă şi interes general; 

– informaţii specifice obiectivului vizitat. 

 

Utilizarea unei exprimări clare 

 Comunicarea umană este un proces tranzacţional, unul de predare-primire, în care se 

schimbă: semnificaţii, idei, dar şi energii, emoţii, sentimente sau chiar bunuri: 

- fie de la un individ la altul 

- fie către un grup restrâns 

- fie către publicul larg 

 Obiectul comunicării este acela de a-l face pe interlocutor să simtă, să gândească sau 

să se comporte într-un fel anume. 

 Omul nu poate să nu comunice şi o face, indiferent dacă vrea sau nu. 

 Studiul comunicării urmăreşte: 

– explicarea şi însuşirea unor teorii, concepte şi tehnici ale comunicării eficace, persuasive 

şi manipulative  

– ameliorarea imaginii de sine şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de: 

- comunicator 

- moderator 

- negociator 

- orator 

- agent de vânzări 

- agent de relaţii publice 

- manager 

- purtător de cuvânt, etc. 

 

 Transmiterea tuturor datelor necesare 

 Transmiterea tuturor datelor va urmări: 

– să surprindă şi să oferă turiştilor informaţii interesante şi suficiente privind obiectivele şi 

zonele vizitate; 

– să capteze întreaga atenţie a grupului; 

– adaptarea cu promptitudine modalităţile de transmitere a informaţiilor turistice cu nivelul 

de pregătire a grupului; 

– va urmări stimularea interesului grupului. 

 Cel care transmite informaţiile: 
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– va avea cunoştinţele necesare privind: zona geografică, istoria zonei, etnografie şi folclor;  

– va stăpâni tehnici şi metode de comunicare eficientă, precum şi comunicarea în limbă 

străină. 

14.3. Adaptarea modalităţilor de transmitere a informaţiilor 

 Modalităţi de transmitere a informaţiilor 

 Modalităţile de transmitere a informaţilor sunt adaptate la caracteristicile majoritare 

ale grupului. Modalităţi de transmitere a informaţiilor: 

– oral; 

– prin furnizarea de pliante, ghiduri, alte materiale publicitare; 

– audio-vizual ( pentru autocarele dotate cu aparatură video ). 

 În cadrul procesului de transmitere a informaţiilor generale despre un pachet de 

servicii: 

– informaţiile vor fi transmise utilizându-se limbajul de specialitate; 

– se redacteze documente şi corespondenţă specifice activităţii dintr-o agenţie de turism; 

– realizarea corespondenţei se face folosind formule consacrate; 

– documentele specifice vor fi redactate corect, în funcţie de situaţia dată, în conformitate 

– cu uzanţele specifice; 

– se prezintă turiştilor programe turistice şi se propun variante ale produselor turistice 

specifice (la cerere); 

– prezentarea programelor turistice se face în funcţie de solicitările turiştilor, într-o manieră 

accesibilă şi atractivă, cu detalierea serviciilor din ofertă. 

 

Adaptarea caracteristicilor majoritare ale grupului 

 Modalităţile de transmitere a informaţiilor sunt adaptate la interesul pe care grupul îl 

manifestă pentru unul sau altul dinte obiectivele / zonele vizitate. 

 Informaţiile se vor adapta la caracteristicile grupului: 

– nivelul de pregătire; 

– profesia; 

– sex; 

– vârsta; 

– ţara / ţările de provenienţă. 

 Persoana care transmite informaţii turiştilor trebuie să observe continuu starea de spirit 

a grupului, pentru asigurarea unui climat favorabil turiştilor.  

 Starea de spirit este permanent monitorizată, în funcţie de atitudinea turiştilor, prin 

menţinerea unui dialog cu aceştia. 

 Personalul pensiunii în cadrul comunicării cu turiştii trebuie: 

– să utilizeze oferta pensiunii şi să o prezinte turiştilor detaliat, în funcţie de tipul şi 

caracteristicile serviciilor solicitate de turişti; 

– să promoveze destinaţii turistice noi; 

– să realizeze promovarea permanentă a destinaţiilor turistice prin prezentarea informaţiilor 

generale conform cu intenţiile turistice ale clientului. 

 Crearea unui website pentru oferirea informaţiilor turistice este benefică şi ar putea 

solicita o investiţie iniţială de doar câteva mii de dolari şi ar necesita următoarele etape: 

– conceperea imaginii comerciale şi a viziunii strategice asupra atracţiilor existente; 

– elaborarea unei strategii „eTourism”; 

– asigurarea specialiştilor în marketing; 

– consultarea cu toţi partenerii implicaţi în crearea produsului turistic; 

– estimarea condiţiilor funcţionale şi crearea modelului de site; 

– identificarea partenerilor de lucru la proiect şi selectarea furnizorilor de software; 

– organizarea bazei de date şi introducerea acesteia, inclusiv a elementelor de management; 

– constituirea, experimentarea, testarea web site-ului; 

– implementarea şi derularea proiectului; 

– înregistrarea site-ului într-un motor de căutare şi menţinerea funcţionalităţii sale; 
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Unitatea 15. Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor 
 

15.1. Recepţionarea reclamaţiilor clienţilor 

 

 Pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor sale, Administratorului de pensiune 

turistică îi sunt necesare competenţe ce aparţin domeniilor alimentaţie publică şi cazare, 

financiar – contabil, bancar, contractare, în vederea asigurării unui climat favorabil clienţilor, 

oferirii şi promovării serviciilor pensiunii turistice, funcţionarea pensiunii în condiţii de 

profitabilitate, dezvoltarea relaţiilor trainice cu o serie cât mai largă de agenţii de turism, atât 

din ţară cât şi din străinătate, sporirea gradului de atractivitate a pensiunii.  

 Administratorul de pensiune turistică este o persoană cu bune abilităţi de comunicare 

şi capabil să muncească în echipă, este un bun organizator, un bun gestionar al resurselor şi al 

informaţiilor cu ajutorul calculatorului.  

 Administratorul de pensiune turistică conduce activitatea personalului de serviciu, 

supraveghind respectarea regulamentului de ordine interioară al pensiunii şi stabileşte 

necesarul de materiale şi accesorii utile funcţionării pensiunii în condiţii de performanţă.  

 Pentru a păstra patrimoniul gestionat, administratorul de pensiune turistică 

monitorizează permanent aplicarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I., cele referitoare la 

protecţia mediului şi proprietăţii, persoanelor şi valorilor.  

 Administratorul de pensiune turistică este un bun mediator, o persoană amabilă şi 

comunicativă care rezolvă pe cale amiabilă eventualele reclamaţii ale turiştilor, menţinând 

permanent cadrul adecvat de desfăşurare a activităţilor din pensiune. 

 Afirmaţiile renumitului specialist în domeniul calitătii totale, Joseph N. Kelada, 

potrivit cărora ”satisfacerea nevoilor clienţilor în ceea ce priveşte calitatea produsului sau 

serviciului, livrarea cantităţii cerute, la momentul si locul dorite, la un cost cât mai mic pentru 

client, în conditiile unor relaţii agreabile si eficiente cu acesta si ale unui sistem administrativ 

fără erori, începând cu elaborarea comenzii si până la plata facturii”, ar trebui să reprezinte 

moto-ul oricărei organizaţii.  

 În acest sens produsul sau serviciul oferit trebuie sa-l entuziasmeze pe client, el trebuie 

să fie încântat de serviciul care i se oferă si niciodată să nu se piardă din vedere faptul că 

acesta are prioritate absolută.  

 Datorită multitudinii de tipuri de clienti si preferinte ale acestora, în mod inevitabil vor 

exista si clienti care vor avea de reclamat diverse aspecte legate de produsul sau serviciul 

achizitionat. 

Pentru o bună cunoastere a cerintelor clientilor, în cadrul organizatiei trebuie să existe un 

proces eficace si eficient de tratare a reclamatiilor, de care pot beneficia organizatia si clientii 

săi, reclamantii, precum si alte părti interesate. 

 Informatiile care se obtin prin procesul de tratare a reclamatiilor ajută la îmbunătătirea 

produselor si serviciilor, contribuind la remedierea aspectelor care nu au acoperit în totalitate 

asteptările clientilor. Atunci când reclamatiile sunt tratate corespunzător, rezultatul este o 

îmbunătătire a reputatiei organizatiei, indiferent de mărime, localizare si sector de activitate. 

Un proces eficace si eficient de tratare a reclamatiilor reflectă atât necesitătile organizatiilor 

(care furnizează produse şi servicii), cât si ale celor ce primesc aceste produse şi servicii. 

 SR ISO 10002: 2005 furnizează îndrumări pentru proiectarea si implementarea unui 

proces eficace si eficient de tratare a reclamatiilor pentru toate tipurile de activităti comerciale 

si necomerciale, inclusiv cele referitoare la comertul electronic si poate îmbunătăti 

performanta viitoare în domeniul tratării reclamatiilor si cresterea satisfactiei clientilor. 

 Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, României i se deschid nenumărate 

posibilităti de schimburi comerciale care presupun nu numai piete de desfacere a produselor si 

serviciilor autohtone dar mai ales stabilirea de legături cu clienti din ce în ce mai selectivi si 

mai precisi în preferinte. Din acest motiv tratarea reclamatiilor printr-un proces asa cum este 

descris în acest standard international, poate îmbunătăti satisfactia clientului, asigurând 
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competitivitatea organizatiilor românesti si pe piata internatională, nu doar în interiorul 

României.  

 Încurajarea feed-back-ului de la client, inclusiv reclamatii, în cazul în care clientii nu 

sunt satisfăcuti, pot oferi ocazii de a mentine sau îmbunătăti loialitatea si aprecierea clientului 

si de a îmbunătăti competitivitatea la nivel national si international. 

 Un proces de tratare a reclamatiilor poate fi utilizat de organizatii de toate mărimile si 

în toate sectoarele de activitate. Multe dintre întreprinderile mici au resurse limitate pentru a 

se dedica stabilirii si mentinerii unui proces de tratare a reclamatiilor, motiv pentru care 

necesită îndrumări specifice pentru punerea la punct a cestui proces. 

 In general un proces de tratare a reclamatiilor are în vedere următoarele aspecte: 

– Sporirea satisfactiei clientului prin crearea unui mediu orientat către client, care este 

deschis feed-back-ului (inclusiv reclamatiile), rezolvarea oricărei reclamatii permite si 

sporirea abilitătii organizatiei de a-şi îmbunătăti produsul si serviciul furnizate clientului; 

– Implicarea si angajamentul managementului de vârf prin achizitia si utilizarea adecvată a 

resurselor, inclusiv instruirea personalului; 

– Recunoasterea si rezolvarea nevoilor si asteptărilor reclamantilor; 

– Punerea la dispozitia reclamantilor a unui proces al reclamatiilor deschis, eficace si usor 

de utilizat; 

– Analizarea si evaluarea reclamatiilor pentru a îmbunătăti calitatea produsului si a 

serviciului furnizat clientului; 

– Auditarea procesului de tratare a reclamatiilor; 

– Analizarea eficacitătii si eficientei procesului de tratare a reclamatiilor. 

 Pentru o bună cunoaştere a cerinţelor clienţilor în cadrul organizaţiei trebuie să existe 

un proces eficace şi eficient de tratare a reclamaţiilor, de care pot beneficia organizaţia şi 

clienţii săi, reclamanţii precum şi alte părţi interesate. 

 SR ISO 10002:2005, definiţia 3.2 „reclamaţie” - exprimarea insatisfacţiei, adresată 

unei organizaţii, referitoare la produsele sale sau la procesul în sine de tratare a reclamaţiilor, 

la care este aşteptat în mod explicit sau implicit un răspuns sau o rezoluţie. 

 Informaţiile care se obţin prin procesul de tratare a reclamaţiilor ajută la îmbunătăţirea 

produselor şi serviciilor contribuind la remedierea aspectelor care nu au acoperit în totalitate 

aşteptările clienţilor. Atunci când  reclamaţiile sunt tratate corespunzător, rezultatul este o  

îmbunătăţire a reputaţiei organizaţiei indiferent de mărime, localizare şi sector de activitate.  

 Organizaţiile care sunt interesate şi depun eforturi susţinute privind satisfacerea 

clienţilor pot opta pentru utilizarea standardului SR  ISO 10002 : 2005 privind Managementul 

calităţii; Satisfacţia clientului precum şi Liniile directoare pentru tratarea reclamaţiilor în 

cadrul organizaţiilor. 

 

Nemulţumirea clientului 

 Reclamaţia reprezintă expresia orală sau scrisă a unei nemulţumiri a unuia sau mai 

multor clienţi. Această nemulţumire este cauzată de diferenţa dintre prestaţia aşteptată de 

către client şi prestaţia primită din partea băncii, a personalului acesteia.  

 Reclamaţia reprezintă şi un semnal de alarmă cu privire la performanţa şi calitatea 

produselor şi serviciilor bancare oferite clienţilor. În acelaşi timp, reclamaţia este un feedback 

gratuit, spontan ,din partea clienţilor şi permite înţelegerea, identificarea şi ierarhizarea 

aşteptărilor, necesităţilor şi comportamentului clienţilor. Organizaţiile trebuie să considere 

reclamaţia ca pe o sursă de ameliorare a calităţii serviciilor, ca pe un barometru spontan al 

satisfacţiei clienţilor. Un client nemulţumit devine un client fragil, deschis la ofertele 

concurenţei.  

 Clienţii sunt persoane care solicită servicii pensiunii. Atunci când apar reclamaţii ele 

se pot referi la:  

– personal; 

– condiţii de cazare; 

– servicii. 

 Metodele prin care clienţii îşi fac cunoscute nemulţumirile pot fi:  
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– direct; 

– telefonic; 

– fax; 

– scrisoare. 

 Reclamaţiile pot avea drept cauză anumite incidente, şi anume:  

– spargeri; 

– pierderea obiectelor personale; 

– furturi din cameră; 

– defecţiuni; 

– altercaţii cu personalul angajat; 

– defecţiuni ale instalaţiilor etc. 

 În prezent, clienţii sunt din ce în ce mai exigenţi. Ei îşi exprimă destul de frecvent 

nemulţumirea şi nu ezită să discute despre acest lucru cu alţi clienţi.  

 Clienţii doresc să fie ascultaţi, înţeleşi şi respectaţi. Ei aşteaptă din partea personalului 

pensiunii nu un răspuns, ci o soluţie la problemele evocate. Doresc în acelaşi timp ca 

pensiunea să-şi recunoască eventualele erori şi să le corecteze. 

Pentru a-şi exprima nemulţumirea, clientul se poate adresa atât pensiunii al cărui client este, 

cât şi altor instituţii, Poliţia, Jandarmeria, Primăria , ANPC – Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorului, OJPC – Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului). 

 Existenta unor clienţi nemulţumiţi atrage dupa sine costuri. Datorita acestui fapt, 

clientul nemulţumit este tratat cu foarte mare atenţie. 

 În cadrul discuţiei cu un client nemulţumit: 

– nemulţumirea clientului este ascultată cu răbdare, politeţe şi interes; 

– cerinţele ce depăşesc aria de competenţă proprie sunt adresate către persoane competente 

în măsura în care este posibil. 

 

Clarificarea conţinutului reclamaţiei 

 Cunoaşterea aşteptărilor clienţilor este esenţială pentru asigurarea unor servicii de 

calitate. Când aşteptările clienţilor depăşesc posibilităţile organizaţiei devine clară necesitatea 

adoptării unor acţiuni corective, care duc la prevenirea acestor tipuri de insatisfacţii în viitor. 

Pornind de la această idee, reclamaţiile nu constituie aspecte neplăcute generatoare de 

conflicte, ci un feed-back util, o importantă sursă de informaţii necesară pentru dezvoltarea 

afacerii. 

 Doar un mic procent din clienţii nemulţumiţi ajung să depună reclamaţii. Majoritatea 

oamenilor îşi împărtăşesc nemulţumirile în anturajul lor (familie, prieteni, colegi) fără a se 

adresa organizaţiei. Putem afirma deci că, un număr redus de reclamaţii reprezintă de fapt 

nemulţumirile unui grup mult mai numeros.  

 Motivele pentru care clienţii nu depun reclamaţii se datorează pe de o parte educaţiei, 

convingerii şi obişnuinţelor înrădăcinate: 

– nu se pricep să facă reclamaţii; 

– au experienţă negativă (directă sau indirectă) privind modul în care organizaţiile tratează 

reclamaţiile; 

– nu au convingerea că opinia lor contează şi că vor fi luaţi în serios; 

– nu vor să pară “clienţi problemă”. 

 Pe de altă parte clienţii nu depun reclamaţii din motive imputabile organizaţiei: 

– nu sunt disponibile informaţii despre modul în care se fac reclamaţiile; 

– procesele sunt complicate şi consumatoare de timp. 

 Încurajarea reclamaţiilor înseamnă demontarea acestor bariere, prin asigurarea unei 

accesibilităţi uşoare şi bine mediatizate, tratarea cu respect şi seriozitate a fiecărui client, 

indiferent de obiectul reclamaţiei sau modalitatea de adresare a acestuia, optimizarea 

proceselor prin care sunt tratate reclamaţiile. Astfel, pe de o parte se obţin informaţii preţioase 

pentru management, iar pe de altă parte, clienţii cărora li s-au rezolvat prompt problemele, 

devin clienţi cel puţin atât de loiali ca şi cei care nu au experimentat o problemă. 
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 Clarificarea conţinutului reclamaţiei se face prin întrebări specifice, iar discuţia cu 

clientul se desfăşoară cu totală atenţie şi confidenţialitate. 

 

Cerinţele ce depăşesc aria de competenţă proprie 

 Cerinţele ce depăşesc aria de competenţă proprie se adresează persoanelor competente 

în măsura în care este posibil. 

 O reclamaţie va trebui să furnizeze următoarele informaţii: obiectul reclamaţiei, datele 

de identificare a persoanei, care depune reclamaţia, un număr de telefon pentru contactare 

ulterioară – pe cât este posibil şi modul de soluţionare, dacă reclamantul are opţiune în acest 

sens. Reclamaţiile anonime vor fi tratate conform procedurii de tratare a reclamaţiilor doar 

dacă includ destule informaţii pentru a fi investigate şi dacă problema vizată este una serioasă, 

gravă. În caz contrar, nu vor fi luate în considerare şi vor fi clasate, potrivit Ordonanţei 

Guvernamentale nr. 27 / 2002, aprobată prin Legea nr. 232 / 2002. 

 

Discuţia cu clientul 

 Discuţia cu clientul: se desfăşoară cu atenţie şi confidenţialitate. 

 În general, un proces de tratare a reclamaţiilor are în vedere următoarele aspecte: 

– sporirea satisfacţiei clientului prin crearea unui mediu orientat către client, care este 

deschis inclusiv reclamaţiilor, rezolvarea oricărei reclamaţii primite; 

– implicarea şi angajamentul managementului de vârf prin achiziţia şi utilizarea adecvată a 

resurselor; 

– recunoaşterea şi rezolvarea nevoilor şi aşteptărilor reclamanţilor; 

– punerea la dispoziţia reclamanţilor a unui proces al reclamaţiilor deschis, eficace şi uşor 

de utilizat; 

– analizarea şi evaluarea reclamaţiilor pentru a îmbunătăţi calitatea produsului şi a 

serviciului furnizat clientului; 

– auditarea procesului de tratare a reclamaţiilor; 

– analizarea eficacităţii şi eficienţei procesului de tratare a reclamaţiilor. 

  

15.2. Verificarea exactităţii reclamaţiilor clienţilor 

 

Controlarea veridicităţii informaţiilor 

 Reclamaţiile şi sesizările pe care le primim se referă în general la: condiţiile de cazare, 

conduita personalului; incidente cu ceilalţi turişti; pierderea obiectelor personale; furturi din 

camere; defecţiuni ale aparatelor electronice din camere; calitatea serviciilor oferite. 

 Un sistem pentru managementul reclamaţiilor şi al sesizărilor, poate şi pentru 

soluţionarea cât mai eficientă a acestora, poate cuprinde: 

– identificarea solicitărilor, nemulţumirilor; 

– descrierea şi înregistrarea lor; 

– clasificarea tipurilor de probleme şi distribuirea lor către compartimentele responsabile; 

– realizarea unei comunicări mai eficiente cu clientul; 

– implicarea întregii organizaţii către satisfacerea nevoilor clientului. 

 Tratarea acestor reclamaţii reprezintă un test de inteligenta la adresa angajaţilor, care 

prin exprimarea regretelor îşi demonstrează superioritatea asupra clientului. 

 Erorile care se pot întâlni în tratarea reclamaţiilor se pot referi la: 

– lipsa scuzelor, a mesajelor empatice; 

– simpla confirmare a recepţionării reclamaţiei, fără explicaţii sau acţiuni corective; 

– cereri de acţiuni suplimentare din partea clientului; 

– răspuns impersonal; 

– sugerarea neîncrederii faţă de situaţia reclamată; 

– nu se încurajează comunicarea ulterioară cu clientul; 

– folosirea unui ton superior, agresiv, dezagreabil; 

– oferirea unei explicaţii “trase de păr, îndoielnice; 



165 

 

– deplasarea responsabilităţii spre o terţă instituţie; 

– încercarea de mituire a clientului; 

– ton prea umil, exagerare în oferirea de scuze; 

– depăşirea termenului optim (7 zile) sau maxim acceptabil (15 zile) pentru răspuns. 

  

Verificarea exactităţii reclamaţiilor clienţilor se face după cum urmează: 

– controlarea veridicităţii informaţiilor se face cu discreţie, pentru a evita situaţiile 

neplăcute; 

– discuţia cu clientul: se desfăşoară cu atenţie şi confidenţialitate. 

 Cerinţele ce depăşesc aria de competenţă proprie: se adresează persoanelor 

competente în măsura în care este posibil. 

 

Clarificarea situaţiei pe teren 

 Reclamaţia se soluţionează în termen de o lună, iar cele care nu necesită studiere 

suplimentară, 15 zile.  Dupa înregistrarea reclamaţiei, directorul pensiunii, printr-o rezoluţie 

scrisă transmite reclamaţia spre examinare şi soluţionare unei persoane responsabile din 

cadrul pensiunii. 

 Reclamantul are dreptul : 

– să expună personal argumente pentru susţinerea cauzei; 

– să beneficieze de serviciile reprezentantului; 

– să prezinte materiale suplimentare ce ţin de examinarea şi soluţionarea reclamaţiei; 

– să ia cunoştinţă de materialele examinării; 

– să primească un răspuns scris sau oral despre rezultatele examinării; 

– să ceară de la titularul pensiunii repararea pagubei, în modul stabilit de lege. 

 În scopul examinării şi soluţionării reclamaţiei sau litigiului directorul pensiunii poate 

dispune efectuarea unui control. Rezultatul examinării şi decizia luată de către pensiune se 

aduc la cunoştinţa reclamantului în scris sau cu consimţământul acestuia – oral. Răspunsul 

este bazat pe materialele examinării şi trebuie să conţină trimiteri la legislaţie. 

 Clarificarea situaţiei pe teren se referă la: 

– clarificarea conţinutului reclamaţiei se face prin întrebări specifice; 

– clarificarea situaţiei pe teren se face în mod operativ; 

 Toate reclamaţiile vor beneficia de aceeaşi prioritate, indiferent de obiect, forma sau 

limba de prezentare. 

 

15.3. Soluţionarea reclamaţiilor clienţilor  

 

 Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor 

 Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor: se face eficient şi cu promptitudine. În cazul unor 

eventuale incidente sau accidente, se cer scuzele de rigoare şi se încearcă remedierea acestora. 

Dacă faţa de masă s-a pătat sau s-a udat, aceasta se acoperă sau se schimbă, la fel şi vesela sau 

tacâmurile. Este necesar ca în salon, în prezenţa clienţilor, să se ia măsuri pentru ca lucrătorii 

ce asigură serviciile să evite discuţiile cu colegii, fumatul şi mâncatul în salon, consumul de 

băuturi alcoolice, aranjarea ţinutei.  

 Personalul de serviciu nu va părăsi locul de muncă, nu va purta discuţii în 

contradictoriu, va evita gesticulările şi râsul forţat, căscatul, scărpinatul, jocul cu diverse 

obiecte. 

 

 Soluţionarea reclamaţiilor 

 Soluţionarea reclamaţiilor se realizează prin adoptarea unei atitudini pozitive, se face 

după caz, conform procedurii interne sau apelând la organisme specifice; clientul se anunţă 

operativ în legătură cu măsurile aplicate, în scopul păstrării unei relaţii amiabile cu acesta. 

 Tratarea unei reclamaţii se face, de regulă, printr-un triplu demers: 
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   1. un demers de ascultare, care presupune înregistrarea scrisorilor de reclamaţie, a 

plângerilor şi răspunsul imediat, contactarea rapidă a clientului nemulţumit. Intervalul 

optim este până în 7 zile, iar intervalul maxim acceptabil de 15 zile (a nu confunda cu 

cele 30 de zile "legale" pentru instituţiile publice). Dacă reclamaţia este orală, o minima 

rezolvare se impune pe loc.  

   2. un demers empatic, de înţelegere şi explicare: se comunică faptul că s-a înţeles motivul 

nemulţumirii clientului, se prezintă cauzele care au dus la manifestarea evenimentului 

negativ (atenţie, explicaţiile nu trebuie să fie nici simpliste sau puerile, nici prea tehnice 

ori prea alambicate, complicate; nu spunem, niciodată, că nu este vina noastră, ci a 

altcuiva din firma sau a unui partener de afaceri!), se mulţumeşte clientului pentru că a 

adus la cunoştinţa firmei evenimentul negativ. 

   3. un demers de acţiune: se prezintă scuze clientului (regretele se exprima chiar dacă nu este 

vina firmei!), se oferă eventuale despăgubiri sau recompense (atenţie, acestea nu se 

condiţionează, şi nici nu se exagerează, pentru a nu fi percepute drept mituire şi pentru a 

nu denatura comportamentul clientului), se comunică informaţiile necesare unei 

contactări rapide pe viitor (persoana de contact, telefon - eventual tel-verde, gratuit, e-

mail, adresă etc.). 

 Clientul este anunţat operativ în legătură cu măsurile aplicate, în scopul păstrării unei 

relaţii amiabile cu acesta. 

 Ca reguli generale, scrisoarea de răspuns la o reclamaţie: 

– este redactata pe hârtie de calitate, cu antetul firmei; 

– este datată; 

– este personalizată, adresată cu numele şi adresa complete ale clientului; 

– este semnată de o persoană cu responsabilităţi precise în cadrul firmei: şef compartiment 

relaţii cu publicul, şef birou servicii clienţi, responsabil marketing etc., mergând până la 

manager executiv sau manager general; în scrisoare trebuie să apară numele întreg, funcţia 

şi semnătura în original a persoanei care răspunde; 

– foloseşte formulele de adresare şi de politeţe uzuale, pentru început şi final; 

– prezintă scuze; 

– prezintă explicaţii; 

– prezintă măsuri luate, rezolvări concrete; 

– mulţumeşte clientului pentru timpul afectat comunicării cu firma; 

– propune despăgubiri sau recompense, după caz; 

– facilitează contactul ulterior cu firma. 

 Se acordă o atenţie deosebită pentru: 

– corectitudinea exprimării (acorduri, construcţia frazei, semnificaţiile cuvintelor utilizate, 

gramatica etc.); 

– corectitudinea şi calitatea tehno-redactării. 

 Din păcate, foarte multe firme nu-şi instruiesc corespunzător personalul de contact, 

multe incidente minore agravându-se inutil printr-un comportament neadecvat al personalului. 

Acest personal uită că primul lucru pe care trebuie să-l facă este să îşi exprime cel puţin 

părerea de rău pentru situaţia creată şi să îşi ceară scuze, uită că nu este la un test de 

inteligenţă prin care trebuie să-şi demonstreze superioritatea asupra clientului, uită că 

prosperitatea firmei şi cea personală depind şi de acel client nemulţumit. 

Principiile tratării reclamaţiilor 

 Pentru tratarea eficientă a reclamaţiilor, organizaţiile trebuie să respecte următoarele 

principii: 

– Vizibilitate. Informaţiile referitoare la modul şi locul în care se poate formula o reclamaţie 

trebuie făcute publice pentru clienţi, personal şi alte părţi interesate. 

– Accesibilitate. Un proces de tratare a reclamaţiilor trebuie să fie uşor accesibil tuturor 

reclamanţilor, să fie disponibile informaţii privind formularea şi rezolvarea reclamaţiilor, 

formulate clar. Informaţiile şi asistenţa în formularea reclamaţiei trebuie să fie disponibile, 

în aceeaşi limbă sau format în care au fost oferite / furnizate produsele. 
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– Capacitate de răspuns. Fiecare reclamant va trebui să primească imediat confirmarea de 

primire a reclamaţiei. Reclamaţiile trebuie tratate prompt, în concordanţă cu urgenţa lor. 

Organizaţia trebuie să trateze reclamanţii cu politeţe şi să îi ţină la curent cu evoluţia 

reclamaţiei lor în procesul de tratare a reclamaţiilor. 

– Obiectivitate. Fiecare reclamaţie trebuie tratată într-un mod echitabil, obiectiv şi imparţial 

în cadrul procesului de tratare a reclamaţiilor. 

– Costuri. Accesul la procesul de tratare a reclamaţiilor  trebuie să fie gratuit pentru 

reclamant.  

– Confidenţialitate. Procesul trebuie conceput astfel încât să protejeze identitatea 

reclamantului şi a clientului, atât cât este posibil în mod rezonabil. Acest aspect este foarte 

important pentru a evita împiedicarea posibilelor reclamaţii din partea persoanelor care se 

tem că furnizarea de detalii ar putea duce la neplăceri sau discriminări.  

– Abordarea orientării către client. Organizaţia trebuie să adopte o abordare orientată către 

client, să fie deschisă la feed-back  şi să demonstreze prin acţiunile sale, implicare în 

rezolvarea reclamaţiilor. 

– Responsabilitate. Organizaţia trebuie să stabilească clar responsabilitatea pentru acţiunile 

şi deciziile sale şi raportarea acestora, privind tratarea reclamaţiilor.  

– Imbunătăţire continuă. îmbunătăţirea continuă a procesului de tratare a reclamaţiilor şi a 

calităţii produselor trebuie să devină un obiectiv permanent al organizaţiei care doreşte şi 

îşi propune să rezolve reclamaţiile clienţilor . 

 Pentru a fi în stare să trateze cu succes orice reclamaţie, organizaţia trebuie să planifice şi 

să proiecteze un proces de tratare a reclamaţiilor eficace şi eficient pentru a creşte loialitatea şi 

satisfacţia clientului cât şi pentru a îmbunătăţi calitatea produselor furnizate. Acest proces ar 

trebui să cuprindă un set de activităţi inter-relaţionate care funcţionează armonios şi utilizează 

resurse diverse de personal, de informaţii, materiale, financiare şi de infrastructură, pentru a se 

conforma politicii de tratare a reclamaţiilor şi a îndeplini obiectivele. 

 Organizaţia este necesar să îşi stabilească o politică privind rezolvarea reclamaţiilor 

explicit orientată către client. Politicile referitoare la calitate şi tratarea reclamaţiilor ar trebui 

puse de acord. 

 Politica va fi disponibilă şi cunoscută de întregul personal, clienţi şi alte părţi 

interesate.  

 Atunci când se stabilesc politica şi obiectivele pentru procesul de tratare a 

reclamaţiilor, ar trebui avuţi în vedere următorii factori: 

– orice cerinţe legale şi reglementate relevante;  

– cerinţe financiare, operaţionale şi organizaţionale;  

– datele provenite de la clienţi, personal şi alte părţi interesate.  

 Pentru o bună desfăşurare a procesului de tratare a reclamaţiilor, acesta trebuie 

planificat, proiectat, implementat, menţinut şi îmbunătăţit continuu în conformitate cu politica 

organizaţiei referitoare la tratarea reclamaţiilor, iar această responsabilitate revine 

managerului de vârf ca şi identificarea şi alocarea resurselor de management necesare. 

 După ce a fost desemnat managerul pentru tratarea reclamaţiilor acestuia îi revin 

următoarele responsabilităţi privind: 

– stabilirea unui proces de monitorizare, evaluare şi raportare a performanţei; 

– raportarea referitoare la procesul de tratare a reclamaţiilor către managementul de la vârf, 

cu recomandări de îmbunătăţire; 

– menţinerea desfăşurării eficace şi eficiente a procesului de tratare a reclamaţiilor, inclusiv 

recrutarea şi instruirea personalului corespunzător, cerinţele tehnologice, documentaţia, 

stabilirea şi respectarea termenelor ţintă stabilite şi alte cerinţe, şi analizele procesului. 

 Toţi angajaţii care vin în contact direct cu clienţii trebuie să: 

– să fie instruiţi în tratarea reclamaţiilor; 

– să  se conformeze oricărei cerinţe de raportare privind tratarea reclamaţiilor stabilite  de 

organizaţie; 

– să trateze clienţii în mod politicos şi să răspundă prompt la reclamaţiile lor sau să-i 

îndrume către persoana adecvată;  
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– să prezinte aptitudini interpersonale şi de comunicare bune. 

 Etapele procesului de tratare a reclamaţiilor 

 Etapele procesului de tratare a reclamaţiilor sunt următoarele: 

1. Comunicarea. Informaţiile privind procesul de tratare a reclamaţiilor vor fie puse 

prompt la dispoziţia clienţilor, într-un limbaj clar, în formate accesibile tuturor. 

2. Primirea reclamaţiei. 

3. Urmărirea reclamaţiei. Reclamaţia se va urmări de la primirea iniţială, de-a lungul 

întregului proces până când reclamantul este satisfăcut sau este luată decizia finală. 

4.  Confirmarea de primire a reclamaţiei imediat reclamantului (prin poştă, telefon sau e-

mail) de către reprezentantul organizaţiei. 

5.  Evaluarea iniţială a reclamaţiei, după primire, în raport cu criterii precum severitatea, 

implicaţia asupra securităţii, complexitatea, impactul şi necesitatea şi posibilitatea acţiunii 

imediate.  

6. Cercetarea reclamaţiilor. Nivelul cercetării ar trebui să fie proporţional cu gravitatea, 

frecvenţa apariţiei şi severitatea reclamaţiei. 

7. Răspunsul la reclamaţii. În cazul în care reclamaţia nu poate fi rezolvată imediat, 

aceasta va fi tratată astfel încât să ducă la o rezolvare eficace cât de curând posibil. 

8. Comunicarea deciziei. Decizia sau orice acţiune întreprinsă privind reclamaţia, care 

este relevantă pentru reclamant sau personalul implicat, va fi  comunicată îndată ce 

decizia sau acţiunea este luată. 

9. Închiderea reclamaţiei .Dacă reclamantul acceptă soluţia propusă, atunci aceasta va fi 

îndeplinită şi înregistrată. Dacă reclamantul respinge soluţia propusă, reclamaţia 

rămâne deschisă iar reclamantul va fi informat cu privire la alternativele pe care le are 

de a face recurs. În astfel de situaţii, organizaţia va continua să urmărească evoluţia 

reclamaţiei până când toate opţiunile rezonabile de recurs (intern sau extern) sunt 

epuizate sau reclamantul este satisfăcut. 

 

Monitorizarea procesului de tratare a reclamaţiilor, se efectuează  după cum reiese din tabelul 

următor:   

PERSONALUL ATRIBUŢII 

MANAGERUL DE 

VÂRF 
− să definească obiectivele monitorizării; 

− să definească responsabilităţile monitorizării; 

− să desfăşoare analize ale procesului de monitorizare  

− să se asigure că îmbunătăţirile sunt implementate. 

MANAGERUL 

PENTRU 

TRATAREA 

RECLAMAŢIILOR 

− să stabilească un proces de monitorizare, evaluare şi raportare a 

performanţei ; 

− să raporteze managerului de vârf despre performanţele evidenţiate 

în timpul analizelor procesului de tratare a reclamaţiilor, astfel 

încât să poată fi făcute toate îmbunătăţirile necesare. 

ALŢI MANAGERI 

IMPLICAŢI ÎN 

RECLAMAŢII 

− în cadrul ariei lor de responsabilitate este întreprinsă şi 

înregistrată o monitorizare adecvată a procesului de tratare a 

reclamaţiilor; 

− sunt întreprinse şi înregistrate acţiuni corective în zona lor de 

responsabilitate şi datele corespunzătoare tratării reclamaţiilor 

sunt disponibile pentru analiza efectuată de managementul de la 

cel mai înalt nivel asupra procesului de monitorizare din zona lor 

de responsabilitate.  

 

15.4. Performanţele procesului de tratare a reclamaţiilor 
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 Performanţele procesului de tratare a reclamaţiilor pot deveni maxime atunci cand se 

apelează la încurajarea clienţilor să comunice orice sugestie sau nemulţumire legată de 

produsul achiziţionat, inclusiv chestionarele de satisfacţie a clientului . 

 Se pot utiliza câteva formule în relaţia cu clienţii: 

– Fiţi deschişi la reclamaţii (de exemplu: - "Satisfacţia dumneavoastră este importantă 

pentru noi, vă rugăm să ne spuneţi dacă nu sunteţi satisfăcut - am dori să corectăm."); 

– Colectaţi şi înregistraţi reclamaţiile cu ajutorul formularelor speciale care trebuie să cuprindă 

informaţii referitoare la client, descrierea produsului, problema constatată, dacă se solicită 

rezolvarea problemei, data şi semnătura precum şi lista eventualelor documente anexate; 

–   Confirmaţi reclamantului primirea reclamaţiei, dacă aceasta nu este primită personal (un 

telefon sau un e-mail este suficient); 

–   Evaluaţi reclamaţia pentru validitate, impactul posibil şi cea mai indicată persoană pentru a 

o trata; 

–     Informaţi clientul referitor la acţiunile pe care intenţionaţi să le întreprindeţi pentru 

rezolvarea reclamaţiei şi evaluaţi răspunsul său; 

–   Atunci când aţi făcut tot ce se putea face din punctul vostru de vedere pentru a rezolva 

reclamaţia, anunţaţi clientul şi înregistraţi rezultatul. Dacă reclamaţia nu este încă rezolvată 

spre satisfacţia clientului, explicaţi decizia dumneavoastră şi oferiţi orice altă acţiune 

alternativă posibilă; 

–   Analizaţi în mod regulat reclamaţiile  pentru a stabili dacă există tendinţe sau lucruri 

evidente pe care le puteţi schimba sau corecta pentru a opri apariţia reclamaţiilor, a îmbunătăţi 

serviciul furnizat clientului sau a mări satisfacţia acestuia. 

 În situaţia în care obiectul unei reclamaţii îl constituie un serviciu, procedurile de 

tratare a reclamaţiilor ar trebui să se asigure că cei împotriva cărora s-au făcut reclamaţii sunt 

trataţi cu obiectivitate.  

 Prin cultivarea unor relaţii durabile cu clienţii - se asigură, astfel, fidelizarea şi 

transformarea lor în surse de profit pe toată durata vieţii acestora. 

 Crearea şi întărirea relaţiilor cu cumpărătorii, păstrarea clienţilor respectivi, reprezintă 

cea mai bună armă de apărare pentru organizaţiile actuale în lupta concurenţială, într-un 

mediu plin de riscuri. Kotler spune într-una din lucrările sale că  „ firmele trebuie să se 

trezească la realitate şi să înţeleagă că au un nou şef: clientul !” 

 Clienţii trebuie să aibă sentimentul că reclamaţiile şi sugestiile lor sunt auzite şi că se 

iau măsuri în acest sens, nu că acestea vor fi aruncate la coşul de gunoi.  

 Companiile cu cele mai multe bune practici iau în considerare şi modul de a scurta 

timpul dintre momentul în care primesc o reclamaţie şi rezolvarea acesteia.  

 O reclamaţie se va considera rezolvată atunci când s-a reuşit eliminarea obiectului 

reclamaţiei, adică restabilirea situaţiei optime care ar fi existat dacă defecţiunea / greşeala nu 

ar fi apărut şi când reclamantul se declară mulţumit de soluţia adoptată.  

Organele şi organizaţiile care desfăşoară activităţi de protecţie a consumatorilor 

 Preocuparea pentru protejarea consumatorilor datează încă din antichitate, dezvoltarea 

schimbului de mărfuri în pieţele din oraşele–cetăţi nefiind un fenomen întâmplător şi 

necontrolat. În scrierile vechi se spune, de exemplu, că în pieţele din Atena, pe vremea lui 

Pericle, se semnala prezenţa unor inspectori, denumiţi agoranonii, care aveau misiunea de a 

evalua şi controla calitatea şi uniformitatea pâinilor, greutatea şi prospeţimea peştelui, 

prospeţimea legumelor şi fructelor oferite spre vânzare. 

 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 

 Organismul guvernamental central specializat în protecţia consumatorilor este 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), înfiinţată în august 1992, în 

baza O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor (modificată prin Legea 11/1994 şi HG 

26/1994). 

 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor acţionează pentru realizarea, 

strategiilor, politicilor şi programelor guvernamentale în domeniul protecţiei vieţii, sănătăţii şi 

securităţii consumatorilor.  
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