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ANEXA  nr. 1.1.1  
la normele metodologice 

 
Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de 

primire turistice cu funcţiuni de cazare 
 
    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; 
       - 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); 
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       - autoturisme cu/fără şofer (rent-a-car); 
       - terenuri de sport; 
       - articole de uz gospodăresc pentru campinguri; 
       - inventar suplimentar (pilote, pleduri, cearceafuri, perne etc.) în 
campinguri; 
       - maşini de călcat; 
       - maşini automate de spălat rufe în campinguri. 
    4. Servicii de educaţie fizică şi sport: 
       - înot; 
       - patinaj; 
       - schi; 
       - echitaţie; 
       - popice; 
       - gimnastică; 
       - alpinism; 
       - tenis de câmp; 
       - tenis de masă; 
       - tir cu arcul; 
       - schi nautic; 
       - şcoli pentru schi, patinaj, înot, tenis etc. 
    5. Servicii de cultură şi artă: 
       - organizare directă şi procurare de bilete pentru: 
         - spectacole de teatru; 
         - concerte; 
         - carnavaluri. 
    6. Diverse alte servicii: 
       - 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; 
       - procurări bilete de tren, avion; 
       - transport hotel - aeroport; 
       - piscină, saună; 
       - sală de fitness; 
       - solar; 
       - masaj; 
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       - 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 etc.). 
    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. 
 


