
                                                 ÎNDRUMAR DE CONSILIERE 
                                             pentru unitățile de cazare turistică 
 
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului turismului nr. 65 din 10 iunie 2013 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de 
clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie 
publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, articolul 2, litera b) structurile de primire 
turistică cu funcţiune de cazare sunt: hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, moteluri, 
vile turistice, cabane turistice, bungalow-uri, sate de vacanţă, campinguri, popas 
turistic, căsuţe tip camping, apartamente şi camere de închiriat în locuinţe familiale, 
nave fluviale şi maritime inclusiv pontoane plutitoare, pensiuni turistice şi pensiuni 
agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică. 
 
ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA LEGALITATEA FUNCȚIONĂRII 
 
A. Spațiul de desfășurare a activității 
(1) Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare se clasifică pe stele şi 
respectiv, margarete în cazul pensiunilor turistice şi agroturistice, în funcţie de 
caracteristicile constructive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit 
condiţiilor şi criteriilor minime obligatorii şi suplimentare cuprinse în anexele nr. 1, 1.1, 
1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8, 2 şi 7 care fac parte integrantă din 
Ordinul nr.65/2013. 
   (2) Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecţia 
turiştilor, constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort 
şi a ofertei de servicii. 
   (3) Clasificarea structurilor de primire turistice se face, potrivit prevederilor din 
hotărâre şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 
755/2001 cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţia publică centrală 
responsabilă în domeniul turismului, instituţie abilitată să desfăşoare activităţi de 
autorizare în domeniul turismului. 
B. Autorizațiile și avizele necesare 
a) domeniul turismului 
1) certificat de clasificare - în vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii 
economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice cu funcţiuni 
de cazare depun la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul 
turismului, documentaţia cu următorul conţinut: 
   - cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 a Ordinului 
65/2013 
   - certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în 
baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările 
ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru 
şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică 
respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor 
la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi 
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea 
funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul 
instituţiilor publice, organizaţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase şi alte 
asemenea - copia documentului de înfiinţare (hotărâre de guvern, hotărâre instanţă, 
etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă 



posibilitatea desfăşurării activităţii de cazare şi documentul din care să rezulte dreptul 
de administrare (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosinţă) a 
structurii(lor) de primire turistică(e) precum şi adresa unităţii(lor) respectivă(e); 
   - fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi 
tipuri, conform anexei nr. 4 a Ordinului 65/2013 
   - fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de 
primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 a Ordinului 
65/2013 
  - dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a 
salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii 
standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar 
asigurării funcţionării structurii de primire turistice (conducere operativă, şef recepţie 
cazare şi/sau şef producţie şi servire pentru unităţile de alimentaţie publică, după 
caz) şi a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform 
anexei nr. 7  a Ordinului 65/2013 
- copia avizului de specialitate emis conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism 
privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din 
domeniul turismului de instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului 
asupra documentaţiilor tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionarea. 
 
 


