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ARGUMENT

Termenul de alimentaţie publică este din ce în ce mai mult înlocuit, în ultimul timp

cu cel simplu de alimentaţie, iar întrucât cel mai reprezentativ tip de unitate este

restaurantul, în mod special pentru desemnarea activităţilor desfăşurate în unităţi de

categorie superioară, ultimii ani şi o serie de autori1 au impus termenul de “restauraţie”,

cu varianta sa “restaurare”.

 limentaţia publică!alimentaţia!restauraţia cuprinde întreaga producţie şi

distribuţie de mâncare şi băuturi, respectiv, după caz, pregătirea preparatelor culinare şi

a produselor de patiserie " cofetărie, aprovizionarea cu mărfuri, consumul produselor pe

loc sau în afara unităţilor, cât şi crearea unei ambianţe favorabile destinderii şi recreării

clienţilor.

#iaţa modernă, specializarea indivizilor cât şi creşterea veniturilor unei anume

părţi a populaţiei din zonele urbane, ca şi tot mai accentuata criză de timp face ca cel

puţin în vacanţă şi în timpul călătoriilor tot mai multe persoane să apeleze la servicii de

alimentaţie specializate, mai mult sau mai puţin pretenţioase.
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Cap 1. Tipologia restaurantelor 

 ctivitatea de restauraţie se desfăşoară împreună cu şi în afara prestaţiei

turistice. $riunde s"ar efectua această prestaţie ea este realizată pentru colectivitate,

pentru societate, având un caracter mai mult sau mai puţin social.

%rin restauraţie socială desemnăm în general restaurantele pentru colectivităţi,

localizate în& întreprinderi, unităţi administrative, unităţi de învăţământ de toate gradele,

spitale, clinici, cămine de bătrâni şi copii, tabere, armată, comunităţi religioase etc.

'in punct de vedere al publicului ţintă, activitatea restaurantelor poate fi grupată

 în două sectoare& restaurante cu vocaţie comercială şi restaurantele colective, cu

vocaţie socială. 'acă ultima categorie reprezenta dominanta din ultimii zece ani pe

piaţa vest"europeană (cu o pondere de circa )*+- /, se observă în ultima vreme o

uşoară creştere a ponderii restaurantelor comerciale. ceasta creştere constantă a

numărului de restaurante comerciale e0istă datorită accentului pus pe rapiditatea

serviciilor cât şi datorită scimbărilor de venit ale clienţilor care îşi permit să facă apel la

astfel de servicii ! unităţi.

1.1 Restauraţia cu caracter social 

Cantina-restaurant   era o unitate foarte răspândită în trecut, în ma2oritatea

 întreprinderilor şi instituţiilor din 3omânia. 'otarea acestor unităţi se face cu mobilier 

simplu, dar rezistent. %regătirea mesei se face în bucătăriile proprii sau preparatele sunt

aduse din bucătăriile altor unităţi. 4esele sunt servite în general pe bază de

abonamente pentru meniuri unice sau în unele cazuri cu posibilitate de alegere. 5n afara

componentelor din meniu, clienţii au posibilitatea să cumpere băuturi răcoritoare,

dulciuri, fructe, alte alimente preambalate.

Restaurantele cu autoservire  (self-service)  au înlocuit în ultima vreme

restaurantele cantină. mena2area lor este mai puţin costisitoare şi lu0oasă în

comparaţie cu cea a restaurantelor cu autoservire6 nivelul de confort este redus,

dotările sunt simple, investiţia de bază o constituie linia de autoservire, în ma2oritatea

cazurilor liniară, precum şi ecipamentele din bucătărie, inclusiv cele pentru păstrarea

materiilor prime şi a produselor finite. 4eniul este ales de fiecare client, în funcţie de

preferinţele şi posibilităţile financiare. $ferta cuprinde de obicei )+ gustări inclusiv

salate, -+7 preparate de bază, 7+8 deserturi, -+7 băuturi răcoritoare şi 1+- sortimente
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de cafea. 9lienţii se servesc singuri de la linie, de unde îşi iau pe tavă şi tacâmurile

adecvate preparatelor ce le vor consuma. 'ebarasarea o va face clientul sau personalul

anga2at în acest scop.

Unităţile pentru serviciile pe loc  cuprind serviciile de masă ce se asigură pentru

persoane care servesc masa în spitale, cămine de bătrâni, clinici medicale, penitenciare

etc. :ndiferent de modul în care se face pregătirea meniurilor (intern sau e0tern/,

acestea trebuie să fie servite la ora prevăzută, să fie apetisante, de bună calitate şi la

temperatura adecvată. 'eşi aparent acest serviciu este puţin pretenţios, el impune

numeroase e0igente& asigurarea meniurilor prescrise, pregătirea şi păstrarea

preparatelor în condiţii corespunzătoare, servicii prompte şi în condiţii de igienă

deosebită.

Restaurantele automate au cunoscut o dezvoltare ascendentă în ultimii 1; ani.

'eşi costisitoare, formula de ofertă şi servire prin automate câştigă tot mai mulţi adepţi

pentru preparate culinare calde sau reci, dulciuri sau băuturi. 5n practică, organizarea

serviciilor prin automate este determinată de timpul stabilit pentru aceste servicii& limitat

sau decalat pe parcursul zilei. 5n primul caz, al timpului limitat, alimentele trebuie să fie

gata pentru a fi consumate într"un interval până într"o oră, printr"o succesiune de

operaţiuni& decongelare, păstrare, reînnoire, menţinere la temperatura corespunzătoare

şi distribuţie. 'otările necesare pentru o astfel de activitate sunt&

< aparat pentru scimbarea bancnotelor,

< mobilier adecvat pentru tăvile, tacâmurile, paarele, şervetele folosite de

consumatori,

< 1+- distribuitoare pentru preparate calde (reglabile/,

< 1+- distribuitoare pentru preparate reci,

< un distribuitor pentru dulciuri şi produse zaaroase,

< un distribuitor pentru produse calde,

< un distribuitor pentru gustări, salate,

< un filtru  de apă  plată,  rece.

9ând orarul nu este restricţionat şi numărul clienţilor nu este cunoscut, se oferă

preparate congelate sau refrigerate pe care clientul le aduce la temperatura necesară

cu a2utorul unor cuptoare cu microunde programabile.

 

1.2 Restaurantele cu vocaţie comercială
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 5n acest tip de unităţi se respectă cultura şi tradiţia oricărui popor, adaptate la

tendinţele şi evoluţiile înregistrate pe plan internaţional. ici se afirmă şi se pun în

valoare obiceiurile oricărui popor, arta culinară, ordinea servirii preparatelor şi asocierea

cu băuturi, decorul şi vesela pentru masă. 'ezvoltarea restaurantelor comerciale a

 înregistrat la noi o creştere incredibilă, de la aproape 7).;;; unităţi în 1=*=, la peste

7;;.;;; în 1==. u apărut noi forme, cum ar fi restaurantele cu specific sau cele

etnice, snac>"barurile, braseriile, cafeteriile, fast"food"urile şi altele, la nivelul celor mai

moderne standarde internaţionale. Trebuie însă să recunoaştem că avem din nefericire

şi multe improvizaţii.

9riteriul universal valabil de încadrare a unui restaurant este clasificarea pe

stele. ?numerarea detaliată a tuturor criteriilor de clasificare este prezentată în @ormele

4etodologice şi 9riteriile %rivind 9lasificarea pe Atele a %ensiunilor Turistice şi a

Bermelor groturistice elaborate de 4inisterul Turismului şi publicate în 4onitorul $ficial

nr. 1;1!1==). ?le sunt, în principal&

< Belul construcţiilor şi  instalaţiilor,

< mena2ările şi dotările interioare din saloane,

< 'otarea cu inventar de servire,

< Aerviciile suplimentare oferite consumatorilor,

< 9alificarea personalului unităţii.

 celeaşi criterii sunt valabile şi la clasificarea pe stele a restaurantelor din

$ccident. #om face, de altfel, în continuare o prezentare a tipurilor de restaurante din

Cniunea ?uropeană, mai e0act a celor din Branţa.

Restaurantul  este o unitate de alimentaţie publică, care îmbină activitatea de

producere a produselor de alimentaţie publica cu cea de servire, oferind clienţilor o

gamă diversificată de preparate culinare, produse de patiserie"cofetărie, băuturi

alcoolice şi nealcoolice.

%ot e0ista D tipuri de restaurante&

 clasic,

 specializat,

 cu specific naţional sau local,

 cu program artistic,

 braserie,
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 berărie,

 terasa de vară.

Restaurant clasic   " unitate de alimentaţie publică cu un larg sortiment de

preparate culinare (gustări calde şi reci, preparate licide calde, mâncăruri, produse de

cofetărie, patiserie, îngeţată, fructe, băuturi nealcoolice şi alcoolice, produse din tutun/,

iar pentru crearea unei atmosfere distractive poate avea şi o formaţie muzicală.

%restează servicii suplimentare de organizare a bancetelor, recepţiilor etc.

9ategorii de clasificare& 1,-,7,8,) stele sau pe categorii lu0, :, ::, :::.

 

Restaurant specializat  " unitate de alimentaţie publică cu un sortiment specific

permanent aflat în meniu, amena2at şi dotat adecvat. %ot e0ista D tipuri de restaurante

specializate& pescăresc, vânătoresc, dietetic, lacto"vegetarian, rotiserie, zaana, familial

sau pensiune&

 restaurant pescăresc " unitate de alimentaţie publică ce propune un

sortiment larg de preparate culinare din peşte, salate, băuturi, decorat cu obiecte

sugestive din activitatea de pescuit. 9ategorii de clasificare& -,7,8,) stele6

 restaurant vânătoresc " unitate de alimentaţie publică ce propune un

sortiment larg de preparate culinare din vânat (iepure, căprioara, mistreţ, gâşte, raţe

sălbatice etc./, salate, băuturi, decorat cu elemente specifice de vânătoare, inclusiv

prezentarea personalului. 9ategorii de clasificare& -,7,8,) stele6

 restaurant dietetic " unitate de alimentaţie publică ce oferă clienţilor 

sortimente de preparate culinare dietetice, pregătite sub îndrumarea unui specialist

medical şi băuturi nealcoolice. 9ategorii de clasificare& 1,-,7,8 stele6

 restaurant lacto"vegetarian " unitate de alimentaţie publică ce oferă

sortimente de preparate culinare pe bază de lapte şi produse lactate, ouă, paste

făinoase, orez, salate din legume, dulciuri, lactate proaspete, produse de patiserie,

 îngeţate, băuturi nealcoolice calde şi reci. 9ategorii de clasificare& 1,-,7,8 stele6

 restaurant"rotiserie " unitate de alimentaţie publică de mică

capacitate, care propune carne la frigare"rotisor (pui, muşci de vacă şi de porc etc./,

gustări reci, salate, băuturi răcoritoare, cafea, vin şi un sortiment redus de băuturi

alcoolice. Apaţiul de producţie se află în interiorul sălii de consumaţie. 9ategorii de

clasificare& 1,-,7,8 stele6

 restaurant"zaana " unitate de alimentaţie publică care serveşte, la

comandă, produse (carne de porc, vacă, miel/ şi subproduse de carne (ficat, rinici,
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splină etc./, mici, cârnaţi, pregătite la grătar şi alese de client din vitrine. 4ai poate oferi

ciorbă, friptură, salate, murături, dulciuri etc. 9ategorii de clasificare& 1,-,7,8 stele6

 restaurant familial sau pensiune " unitate de alimentaţie publică ce

oferă mai multe variante de meniuri complete la preţ accesibil. %oate funcţiona pe bază

de abonament. 9ategorii de clasificare& 1,-,7,8 stele6

 restaurant cu specific local sau naţional " unitate de alimentaţie

publică care oferă sortimente de preparate culinare din obiceiurile gastronomice locale

(cramă, colibă/ sau naţionale (cinezesc, arăbesc, me0ican etc./, tradiţionale sau

specifice unor anumite zone. 9ategorii de clasificare& -,7,8,) stele6

 restaurant cu program artistic " unitate de alimentaţie publică care,

prin dotare şi amena2are, asigură derularea unor programe de divertisment (muzică,

balet, circ etc./. 9ategorii de clasificare& 7,8,) stele6

 braserie " unitate de alimentaţie publică ce oferă pe parcursul zilei

preparate reci, sortiment restrâns de bucate, cofetărie"patiserie, băuturi nealcoolice

calde şi reci, băuturi alcoolice de calitate, bere. 9ategorii de clasificare& 7,8,) stele6

 berărie " unitate de alimentaţie publică specifică pentru desfacerea

berii de mai multe sortimente, în recipiente specifice şi a unor produse şi preparate

culinare care se asociază cu berea. 9ategorii de clasificare& 7,8,) stele6

 grădina de vară (terasa/ " unitate de alimentaţie publică în aer liber,

amena2ată, dotată şi decorată cu specific de EgrădinăE şi care oferă un sortiment

diversificat de preparate culinare, băuturi alcoolice şi nealcoolice, cafea, fructe etc.

Restaurante cu specific italian

 

Fuadri 3istorante & se defineşte prin savoare ,fascinaţie şi eleganţă. Fuadri este

un restaurant ce oferă plăcerile unui rafinament culinar, cu îmbinări între tradiţie , graţie

şi eleganţă , special create pentru clienţii ce caută servicii de cea mai bună calitate.

Terasa Fuadri este liniştită , aran2ată simplu şi cu gust , interiorul rafinat şi liniştitor.

'enumirea restaurantului provine din caracteristicul locului. 'in sensul italienescului

Fuadri”(rame/, veţi fi întâmpinaţi doar de rame goale de tablou " ce permit oricărui

vizitator să"şi dea frâu liber imaginaţiei. 4eniul este specific bucătăriei de provenienţă

veneţiană, o îmbinare perfectă între bucate bine alese şi o prezentare spectaculoasă.

Ga acestea contribuie din plin şi bucătarul şef , pasionat de arta culinară şi posesor al

unui talent artistic folosit din plin la prezentarea preparatelor.

8



 

 5n cadrul select al Fuadri 3istorante , cu un număr de locuri de până la --; (inclusiv

terasa/ se pot organiza nunţi ,botezuri şi petreceri .

9



 

Cap. .2 Amenajarea tehnologică a unui restaurant

 mena2area tenologică a restaurantelor şi unităţilor similare nou construite cât

şi modernizarea celor e0istente trebuie să asigure condiţiile desfăşurării unei activităţii

normale, eficiente şi prin care să se promoveze metodele moderne în pregătirea,

prezentarea şi servirea sortimentelor de preparate şi băuturi.

 5n practică, amena2area lor tenologică presupune abordarea simultană a

numeroase cerinţe cu implicaţii directe şi indirecte asupra servirii clienţilor& construcţia şi

instalaţiile, prevederea şi asigurarea spaţiilor pentru servire şi ane0e, prevederea şi

organizarea muncii în bucătării şi în celelalte spaţii de producţie, asigurarea păstrării şi

depozitarii mărfurilor, asigurarea funcţionării instalaţiilor tenice din dotare, asigurarea

unităţilor social"administrative şi gospodăreşti, dotarea cu utila2e, mobilier şi inventar 

pentru servire şi de lucru.

2.1 Construcţia şi instalaţiile

9onstrucţia este partea cea mai importantă a unei investiţii care în acelaşi timp

suportă cel mai greu modificări sau transformări ulterioare, fapt ce presupune stabilirea

unui plan general de construcţie care să răspundă cerinţelor momentului şi în

perspectivă din punct de vedere al aritecturii, confortului şi funcţionalităţilor specifice

pentru ca activitatea să se desfăşoare în condiţii optime, normale. Ae au în vedere

asigurarea spaţiilor pentru servire, pentru producţie culinară şi asigurarea stocurilor de

mărfuri&

< saloane,

< bucătării,

< camere de pregătiri preliminare,

< laboratoare,

< depozite şi magazii,

< oficii, spălătoare,

< utilităţi social"administrative pentru personal.

'e asemenea, se va acorda atenţia cuvenită accesului clienţilor şi personalului,

separat. 5n alegerea celei mai bune soluţii se ţine cont de terenul disponibil, de

posibilităţile de aprovizionare, de alimentarea cu apă şi energie, de posibilităţile de
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evacuare a apei mena2ere şi deşeurilor, de specificul aritectural al zonei. 9onstrucţiile

oteliere se realizează pe mai multe niveluri (dintre care cele superioare sunt destinate

capacităţilor de cazare/. 5n cazul unităţilor de restauraţie de sine stătătoare, acestea pot

fi întinse numai pe un nivel cu subsolul adecvat.

%entru a funcţiona, restaurantele trebuie să dispună de următoarele instalaţii

tenice& electrică, încălzire centrală, sanitară, ventilaţie, telefon etc.

Instalaţia electrică asigura alimentarea cu energie a corpurilor de iluminat şi a

unor utila2e respectându"se totuşi anumite norme tenologice de profil pentru evitarea

electrocutărilor şi a incendiilor. Aistemul optim de iluminat este considerat a fi cel

compus din D;  corpuri fluorescente şi 7;  incandescente. :luminarea se face direct,

indirect (prin mascarea aparentă a sursei de lumină/ sau ciar natural, în funcţie de

ambianţa care se vrea a fi creată. 5n afara iluminatului public, o altă cerinţă este

semnalarea restaurantului prin firme, embleme, panouri, indicatoare luminate.

 mplasarea mi2loacelor publicitare e0terioare necesită în prealabil aprobarea organelor 

de resort.

Instalaţiile frigorifice servesc păstrării materiilor prime şi perisabile, pregătirii lor 

pentru vânzare (răcirea băuturilor, fabricarea cuburilor de geaţă, producerea şi

păstrarea îngeţatei, e0punerea unor alimente perisabile în vitrinele de prezentare/.

Instalaţia de încălzire, centrală sau locală, asigură temperatura optimă în

restaurant în condiţii neprielnice de vreme. 5ncălzirea centrală este cea mai eficientă

deoarece uniformizează temperatura în toate spaţiile restaurantului. 5n caz de

necesitate se poate asigura încălzirea şi local, prin ecipamente conectate la reţeaua

electrică sau prin intermediul sobelor pe bază de diverşi combustibili. Cn mic şemineu

va fi însă cu atât mai atractiv când rolul lui este pur decorativ decât în cazul în care

scoate nori groşi de fum.

Instalaţiile sanitare cuprind alimentarea cu apă caldă!rece şi canalizarea pentru

evacuarea apei mena2ere. limentarea cu apă trebuie mascată sau integrată decorului.

9onductele trebuie să aibă capacitatea de a asigura volumul de apă necesar6 robinetele

trebuie să fie rezistente, simple, estetice şi uşor de întreţinut1). @ecesarul de apă caldă

(la temperatura de ) grade 9elsius/ este apreciat în medie la 1; litri pe zi pe fiecare

loc din restaurant.

Instalaţia de canalizare trebuie să fie astfel montată încât să poată fi accesată în

cazuri de urgenţă şi să nu se afle în zone de intensă circulaţie sau în spaţiile de servire,

producţie şi depozitare.
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Instalaţia de ventilaţie-condiţionare este apreciată ca indispensabilă în localurile

publice, ea asigurând senzaţia de confort, materializată prin temperatură, umiditate

constantă şi aer purificat. %entru buna desfăşurare a activităţii, temperatura

recomandată este în 2ur de -;+-- grade 9elsius, iar umiditatea relativă între 7; şi D) .

Buncţional, condiţionarea unui local presupune creşterea sau scăderea temperaturii,

normalizarea umidităţii, filtrarea aerului (purificarea lui/, introducerea de aer curat şi

eliminarea celui viciat. :nstalaţiile moderne de climatizare asigură de altfel funcţionarea

şi reglarea automată în funcţie de temperatura mediului, posibilitatea de întrerupere,

e0ploatarea uşoară, întreţinerea simplă şi sonorul redus.

Instalaţia telefonică şi după caz interfonul se impun ca necesitate într"un

restaurant atât pentru comunicarea cu clienţii (rezervările de locuri se pot face şi

telefonic/ cât şi pentru comunicarea necesară activităţii restaurantului (aprovizionare,

convocare de personal suplimentar, discuţii cu diverse ecipe de intervenţie tenică

etc./

 Acustica trebuie astfel proiectată şi realizată încât să asigure în spaţiile de

servire o sonoritate favorizând conversaţiile şi spectacolele de amuzament (concerte/.

 ceasta presupune găsirea unor modalităţi de atenuare a zgomotelor prin soluţii

constructive, decoraţiuni interioare, “tratarea” tavanului, pereţilor şi pardoselii. Binisa2ele

interioare trebuie să asigure intimitatea necesară şi să fie realizate din materiale

rezistente la uzură, uşor de întreţinut şi cu celtuieli minime de întreţinere şi e0ploatare.

'otarea cu mobilier şi utila2e constituie o problemă destul de delicată deoarece

este particularizată pentru fiecare caz, în funcţie de profilul şi tipul restaurantului. %e

lângă cerinţele de ordin estetic, mobilierul va corespunde unor e0igente funcţionale,

ergonomice şi financiare. sigurarea personalităţii fiecărui restaurant este o cestiune

de gust, de rafinament, de creativitate a fiecărui investitor în acest domeniu.

2.2 Organizarea interioară a activităţii într-un restaurant

:ndiferent de tipul, profilul şi categoria unităţilor, amena2area trebuie să fie astfel

concepută încât să asigure un flu0 tenologic optim pentru circulaţia clienţilor, a

personalului, precum şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor de producţie

şi servire. Apaţiile se împart în două categorii&

a. spaţii pentru primirea şi servirea consumatorilor6

b. spaţii de producţie sau ane0e.
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Spaţiile de primire şi servire creează clientului prima impresie asupra unităţii.

:ntrarea în restaurant poate fi direct din stradă sau din olul otelului. :ntrarea din stradă

se face în general prin oluri dotate cu spaţii de aşteptare, garderobă şi grupuri sanitare

pentru clienţi.

Toaletele sunt în general oglinda oricărei instituţii publice astfel înc!t trebuie să

îndeplinească următoarele cerinţe& dimensionare corespunzătoare, materiale rezistente

cu aspect plăcut, compartimente cu cabine separate pentru bărbaţi!femei, iluminat în

nuanţe reci la cabinele pentru bărbaţi şi ceva mai calde la cele pentru femei, aerisire şi

ventilaţie suficiente.

ardero!a trebuie să aibă spaţii amena2ate corespunzător, cu cuiere aplicate

sau mobile aşezate direct în sala de consumaţie. ici se poate amena2a şi un stand de

vânzare de ţigări, suveniruri, ziare.

Salonul dă nota caracteristică ambianţei corespunzătoare servirii preparatelor şi

băuturilor din sortimentele unităţii respective. 'iferitele tipuri de saloane ce se pot întâlni

trebuie să răspundă aceloraşi cerinţe& să fie confortabile, intime şi uşor de e0ploatat.

'istribuirea spaţiului trebuie să se facă de aşa manieră încât să asigure intimitatea, să

lase fiecărui client impresia că ocupă cea mai bună masă, că serviciul e0ecutat în salon

nu"l incomodează, ci dimpotrivă. :deal ar fi să e0iste posibilitatea de a evidenţia peisa2ul

 încon2urător, dar dacă nu se poate, lipsa acestuia trebuie compensată prin efecte de

lumină, de sunet, de decor. "n raport cu încăperile ane#e (oficii secţii) poziţia

saloanelor va trebui stabilită astfel înc!t să fie ferite de zgomote mirosuri $i alte

influenţe. Trebuie insistat asupra asigurării confortului consumatorilor, scop în care

dotările să fie impecabil de curate iar aran2area meselor după debarasare să se facă în

acelaşi timp.

:ntimizarea saloanelor se poate realiza, fie prin împărţirea capacităţii

restaurantului în mai multe saloane fie prin crearea de logii sau separeuri de"a lungul

pereţilor. Ae pot utiliza elemente decorative puţin costisitoare ca materiale structurale

(grinzi şi detalii din lemn, metal, beton/, feronerie, sticlă, materiale plastice, zidărie

aparentă, tapiţerii, capitonări etc. 'acă totuşi s"au realizat saloane de mare capacitate,

intimizarea lor se va face prin dotarea cu mobilier diversificat ca formă şi culoare, plante

ornamentale, cărucioare sau mini"e0poziţii de prezentare, oglinzi, degradeuri etc.

'iversificarea saloanelor este o cerinţă relativ recentă& se observă o scădere a

interesului pentru meniuri tradiţionale a la carte în favoarea unora rapide, simple sau,

din contră, adaptate specificului fiecărei ţări. 'in acest motiv saloanele cu capacitate
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mare şi meniuri sofisticate sunt din ce în ce mai puţin apreciate de clienţi. 5n scimb,

putem întâlni saloane clasice, saloane pentru bancete (cu utilizări multiple& seminarii,

congrese, conferinţe, reuniuni, coc>tailuri, recepţii/, saloane cu specific sau specializate,

saloane cu profil divers.

Spaţiile pentru producţie şi ane"e cuprind bucătăria, oficiul, spaţiile pentru

depozitarea şi păstrarea mărfurilor şi ambala2elor, utilităţi social"admi"nistrative. 5n

bucătărie se pregătesc şi se distribuie preparate, se păstrează materiile prime, se

 întreţine inventarul.

 5ntr"o bucătărie bine organizată e0istă câteva activităţii distincte&

< pregătirile preliminare

< bucătăria caldă

< bucătăria rece

< cafeteria

< spălătorul de vase

< alte ustensile de lucru%

Secţia !ar serviciu asigură e0ecutarea comenzilor făcute de celneri cu toate

sortimentele înscrise în lista de băuturi. Aunt necesare condiţii speciale de depozitare a

mărfurilor şi ambala2elor precum şi de răcire a băuturilor la temperaturile specifice

fiecăreia în parte. 'otarea se face după caz cu camere! dulapuri frigorifice, maşină de

fabricat cuburi de geaţă, storcător de fructe şi citrice, te2gea de bar, rafturi de

prezentare, maşină de scos dopuri etc.

O#iciul este spaţiul care face legătura între saloanele restaurantului, secţiile de

producţie şi ane0e. 'e regulă aici se găsesc amplasate toate ustensilele pentru care nu

s"a găsit loc în încăperile de mai sus. Ae va avea în vedere evitarea interferării

circuitului salubru al preparatelor şi băuturilor cu cel insalubru al deşeurilor.

$estiarele şi grupul sanitar pentru personal sunt absolut necesare în

restaurantele ce folosesc propriul personal anga2at. #estiarele separate pentru bărbaţi şi

femei vor trebui să aibă dulapuri de aine individuale şi să se afle în apropierea

grupurilor sanitare şi a duşurilor.

2.% &c'ipamentele din dotarea restaurantelor
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%rin ec'ipament înţelegem mobilierul utila&ele inventarul de lucru $i servire din

dotarea restaurantelor . @ecesarul de ecipamente se stabileşte corelat cu profilul

restaurantului, cu cifra de afaceri şi numărul de locuri.

' cerinţă de primă importanţă o reprezintă dotarea cu mobilier, a cărui alegere

se va face ţinând cont de mai multe criterii&

  posibilitatea folosirii lui în mai multe scopuri (mobilier modular funcţional)

 armonizarea lui cu celelalte elemente constructive $i decorative ale sălii de

consumaţie

 folosirea raţională a spaţiului de servire

 fiabilitatea $i mentenanţa u$oară

 caracterul ergonomic .

"n spaţiile de servire acest mo!ilier cuprinde mese scaune fotolii canapele

taburete geridoane cuiere &ardiniere $i umbrele (pentru restaurantele cu terase/.

'intre acestea mesele $i scaunele sunt cele mai importante, ele asigurând confortul

clienţilor. ?ste bine să se opteze pentru modelele rectangulare care permit combinaţii

variate. 4esele trebuie să fie dimensionate potrivit numărului de clienţi reuniţi.

'otarea cu utila2e a spaţiilor pentru servire se face ţinând cont de structura

sortimentelor oferite, tenologia de servire aplicată, uşurarea operaţiunilor legate de

prezentarea şi servirea propriu"zisă a preparatelor şi băuturilor.

(inimul de utila)e care trebuie asigurat constă din& dozatoare pentru pregătirea

sau porţionarea unor produse specifice c!ntare electronice case de marcat 

electronice vitrine de prezentare cărucioare pentru transport servire $i debarasare

încălzitoare de veselă sau utila&e pentru menţinerea la caldrece a preparatelor

e#presso-uri sau alte aparate pentru pregătirea cafelei $i a ceaiului benzi rulante

 pentru debarasare (în restaurantele cu autoservire) ma$ini de fabricat cuburi de

geaţă sisteme de informare electronică asupra sortimentelor $i preturilor produselor 

e#istente la v!nzare.

9ele mai întâlnite instrumente de prezentare sunt cărucioarele, compuse de

regulă dintr"un cadru metalic de dimensiuni şi gabarit variabile, cu două sau trei poliţe,

fi0at pe patru roţi pivotante.

 lt utila2 este încălzitorul de veselă (loveratorul/, de forma paralelipipedică sau

rotundă, fiind realizat dintr"o carcasă metalică spri2inită pe patru roţi pivotante6 în interior 

e0istă una sau două alveole prevăzute fiecare cu câte o platformă culisantă care ridică
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farfuriile la suprafaţa loveratorului. %ereţii interiori sunt izolaţi termic iar cu a2utorul unei

rezistenţe se asigură o temperatură constantă de circa ; grade 9elsius.

*lăcile sofante servesc pentru menţinerea la cald a platourilor cu preparate culinare6

 încălzirea lor se realizează printr"o carcasă metalică izolantă termic în care sunt

introduse rezistente electrice. mbele dispozitive de încălzire se pot alimentă electric.

'intre dispozitivele de răcire amintim& instalaţia de răcit apa conservatorul-răcitor

barul-bufet (destinat răcirii unor cantităţi mici de băuturi alcoolice/, ma$ina pentru

fabricat cuburi de geaţă ma$ina de fabricat $i porţionat îngeţata.

2.* +otarea cu inventar de servire şi pentru lucru

 5n această categorie se au în vedere toate articolele necesare efectuării

corespunzătoare a serviciilor& vesela sticlăria tac!murile articolele de mena& $i 

accesoriile de serviciu len&eria.

+esela cuprinde totalitatea vaselor utilizate la masă + recipiente de porţelan,

faianţă, metal, ce folosesc la păstrarea, transportul şi servirea preparatelor. 5n această

grupă intră platourile, tăvile, farfuriile, ceştile, cănile, salatierele, ravierele, timbalele,

sosierele, supierele ş.a.

*latourile servesc pentru preluarea de la secţie, transportul, prezentarea şi

servirea preparatelor cu sos puţin sau fără sos. %e tăvi se transportă băuturile

porţionate la paar ca şi inventarul mărunt& ceşti, farfurioare, tacâmuri etc. Barfuriile se

folosesc efectiv la servirea preparatelor şi de aceea tipologia lor este variată6 e0istă

astfel farfurii suport mare (diametrul -+78 cm/, adânci (-8 cm/, întinse mari (-8+-*

cm/, desert (-1 cm/, întinse mici sau &our (1 cm/, suport mic (11+1- cm/, pentru gem (*

cm/, pentru oase.

,alatierele se folosesc la montarea salatelor ce însoţesc preparatele de bază,

pentru una, doua şi patru porţii. 3avierele (având forma alungită ca o bărcuţă/ sunt

destinate în scimb montării diverselor gustări porţionate pentru o singură persoană.

Ce$tile sunt folosite la servirea unor băuturi sau preparate licide, având în

consecinţă diverse dimensiuni& de cafea (capacitate 1;;+1-) ml/, de ceai (--)+-); ml/,

de consommH (-);+7); ml/, de ciorbe (8);+);; ml/. Biecare tip de ceaşcă îşi are

farfurioara suport.
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Cănile $i ceainicele sunt confecţionate din alpaca argintată, oţel ino0idabil,

porţelan sau ceramică şi folosesc la aducerea în cantitate mai mare a băuturilor şi

preparatelor licide.

egumierele sunt utilizate la transportul, prezentarea şi servirea legumelor sau a

unor preparate cu legume şi sos.

,upierele servesc aceloraşi scopuri, dar pentru supe, ciorbe şi supe"cremă.

,osierele servesc pentru diversele sosuri. 5n afara acestora mai întâlnim vesela

specializată& cocotiere! paare pentru ouă, muştariere, doze pentru mu2dei, scrumiere.

,ticlăria cuprinde totalitatea obiectelor din sticlă semi-cristal $i cristal destinate

servirii $i consumării de băuturi adică paare căni $i carafe . Aticlăria trebuie să

 îndeplinească anumite caracteristici& transparenţă, pentru a nu denatura culoarea

băuturii servite6 stabilitate bună6 rezistenţă şi întreţinerea uşoară.

%rincipalele tipuri de paare din dotarea restaurantelor sunt& paarele pentru

aperitive, sub formă de cupe, baloane sau tumblere (capacitate D)+1;; ml/, paare

pentru vin alb (1;;+1-) ml/, paare pentru vin roşu (1-)+1);ml/, paare de apă (1);+

1D) ml/, cupe şi flute pentru şampanie (1);+1D) ml/, paare pentru coniac (de tip balon

sau ovale dar nedepăşind 1); ml/, paare sau căni de bere, paare de băuturi

răcoritoare (-);"8;; ml/, căni!carafe pentru apă şi vin (1-), -);, );; şi 1;;; ml/,

paare pentru băuturi în amestec + coc>tailuri.

.ac!murile cuprind totalitatea obiectelor din metal care servesc unei persoane

 pentru a m!nca. Cnele dintre ele servesc şi ca ustensile de lucru, pentru prepararea

sau manipularea igienică a alimentelor. 9orespunzător tipurilor multiple de farfurii

 întâlnite într"un restaurant, e0istă mai multe tipuri de tacâmuri&

< .ac!mul mare format din& lingură, furculiţă şi cuţit mare, folosite fie în servire

diverselor preparate fie în tranşarea alimentelor la geridon6

< .ac!mul pentru gustări , format din& cuţit şi furculiţă, intermediar ca dimensiune, între

tacâmul mare şi cel de desert6 el poate fi utilizat şi la mesele pentru copii6

< .ac!mul pentru desert este format din& lingură, furculiţă şi cuţit6 similar cu cel anterior,

poate fi folosit şi la mesele pentru copii6

< .ac!mul pentru pe$te, format din cuţit şi furculiţă speciale6
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< .ac!mul pentru fructe, format din& cuţit şi furculiţă mai mari decât tacâmul de desert6

< .ac!muri diverse& cuţitul pentru unt, pentru caviar, furculiţa pentru lămâie, pentru

stridii, pentru sardele, furculiţa de servire “la fondue”1D, furculiţa pentru raci6

 .ac!muri a&utătoare serviciului & tacâm pentru tranşat (cuţit şi furculiţa cu doi

furceţi/, tacâm pentru salată (lingură şi furculiţă/, cuţit pentru brânzeturi, cuţit pentru

pepene, cleşte sau lopăţică pentru pră2ituri, lingură pentru sos, polonic, tacâm pentru

sparangel, cleşte pentru zaăr, cleşte sau lingură pentru geaţă.

%entru o mai bună gospodărire a tacâmurilor se impune respectarea

următoarelor reguli& tacâmurile curate, neutilizate, se sortează pe tipuri în lădiţe sau

sertare separate, legate câte 1- bucăţi, sau în coşuri în magazie. Ga sfârşitul

programului toate tacâmurile se ordonează la locul lor, numărarea lor operativă şi

evidenţierea într"o fişă de stoc afişată în oficiu diminuând pierderile la aceste obiecte cu

pondere importantă în inventar.

 rticolele de mena2, accesoriile de serviciu, diverse alte accesorii, includ&

serviciul de ulei"oţet (oliviera/, presărătorile (de sare, piper, boia/, râşniţele pentru piper,

suporturile de scobitori, vazele de flori, reşourile!spirtierele, cupele pentru îngeţată,

frapierele pentru vin şi şampanie, fructierele, găletuşele de geaţă, storcătorul de

lămâie, filtrul de cafea, suporturile de lumânări etc. 5n dotarea restaurantelor se mai

 întâlnesc şi alte accesorii ţinând în special de debarasare& suporturi de frapiere,

perie!dispozitiv de adunat firimituri, foarfecă pentru struguri, cleşte de porţionat

 îngeţata etc.

en&eria cuprinde totalitatea materialelor te0tile folosite de clienţi sau de către

lucratorii unităţii& feţe de masă, naproane, şervete, ancăre, cârpe, perdele, draperii etc.

Ga alegerea len2eriei este bine să se opteze pentru materiale care dau o nota de

eleganţă, sobrietate şi bun gust, pentru len2eria din damasc sau amestec. 5n stocuri se

găsesc următoarele tipuri de len2erie&

/eţele de masă, confecţionate din damasc, in sau ţesături în amestec, au de

regulă dimensiunea mai mare cu ; cm decât blatul mesei pe care sunt utilizate.

9antităţile necesare sunt în medie de )+ pentru fiecare masă sau ciar mai mare,

ţinând cont ca feţele de masă se scimbă după fiecare client.

18



 

0aproanele sunt confecţionate din acelaşi material ca şi feţele de masă şi pot fi

fie mai mari doar cu 1; cm decât blatul mesei fie de dimensiuni reduse, urmând a se

aşeza în faţa fiecărei persoane.

1ervetele de masă au dimensiuni variabile ()) 0 )) cm, ; 0 ;cm sau mai

mari/6 se recomandă *+1- bucăţi pentru fiecare loc la masă.

1ervetele pentru mic de&un $i ceai au dimensiuni mai reduse decât anterioarele şi

se recomandă în număr de 8") bucăţi pentru fiecare loc la masă.

Ga gestionarea len2eriei se acordă o atenţie deosebita aran2ării ei în dulapuri sau

rafturi speciale, pe sorturi, împăturite, aşezate în stive cu eticete. %iesele care sosesc

se pun întotdeauna dedesubtul stivei, asigurându"se rularea tuturor materialelor.

Cap.  Resursele umane !i acti"ită#ile comerciale $n restaurante

 5n centrul oricărei afaceri stă omul . Toate celelalte resurse& terenuri, clădiri,

mecanisme, utila2e, autoveicule sau bani, pot fi socotite, într"o anumită măsură, ca

fiind de importanţă secundară, deoarece nu s"a avansat într"atât încât sarcinile să fie

 îndeplinite cu a2utorul unui produs al progresului tenic, fie el computer sau robot.

'eocamdată, fără oameni nu se pot face afaceri, iar afacerile nu au în final alt scop

decât să servească nevoile oamenilor.

9u atât mai mult, calitatea resurselor umane dintr-un restaurant determină

direct succesul a#acerii respective. sigurarea cu resurse umane nu trebuie făcută

 întâmplător ci pe baza unei strategii a fiecărei unităţi comerciale, prin care să se

definească politicile de personal, formarea şi gestiunea resurselor umane.

Aervirea clienţilor presupune multiple e0igenţe cărora cei ce vor lucra în acest

sector trebui să le facă faţă. ceasta pentru că, aşa cum am evidenţiat, consumatorii 

de servicii se aşteaptă să găsească în restaurante amabilitate ambianţă plăcută

discreţie o atmosfera de destindere $i reconfortare, evident pe fondul unei solicitudini şi

promptitudini desăvârşite din partea personalului. 5n spri2inul acestui obiectiv vine

managementul resurselor umane care prin stabilirea corectă a numărului de personal, a

structurii acestuia, precum şi prin cunoaşterea sarcinilor ce la are de îndeplinit fiecare

poate asigura un minim al bunului mers al activităţii de servire.

'e altfel, pentru a putea îndeplini funcţiile specifice serviciilor, lucrătorii care îşi

desfăşoară activitatea în acest sector trebuie să corespundă ca pregătire cerinţelor 

postului şi să posede o serie de calităţi personale absolut necesare. ptitudinile fizice
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de e0emplu se focalizează asupra unei robusteţi deosebite a membrelor superioare $i a

celor inferioare care sunt supuse unor solicitări continue . 5ndemânarea şi de0teritatea

specifică se dobândesc numai dacă e0istă o capacitate de coordonare manuală

corespunzătoare. 2inuta fizică are o deosebită importanţă pentru a e0prima eleganţa,

supleţea, sobrietatea prestanţei6 picioarele şi spatele trebuie să fie drepte, dantura

 îngri2ită, mersul regulat. 5n paralel, ţinuta vestimentară trebuie să respecte anumite

standarde de curăţenie şi îngri2ire.

 Aptitudinile intelectuale cuno$tinţele deprinderile nu sunt deloc de negli2at6 pe

lângă cunoştinţele profesionale asupra preparatelor şi băuturilor oferite (de dorit a putea

fi e0primate şi în una"două limbi de circulaţie internaţională/, personalul trebuie să aibă

$i cuno$tinţe de cultură generală sau măcar informaţii despre localitatea în cauză mai 

ales în cazul în care lucrează într-un otel . $bligatorii sunt şi cunoştinţele matematice

pentru efectuarea calculelor.

%.1 ,uncţiile şi meseriile din restaurante

%rincipalele funcţii şi meserii pe care le întâlnim în restaurantele din ţara noastră şi din

străinătate sunt&

< director restaurant

< asistent director restaurant

. prim maître d34tel

< maître d34tel de carre

< $ef de rang  celner

< somelier

< barman

< econom%
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%e lângă aceştia, mai întâlnim (dar nu în contact direct cu clientul /& bucătarul 

$ef a&utorul bucătarului $ef bucătarii cofetarii-patiserii bufetierii $i a&utorii acestora.

9erinţele şi atribuţiile acestora sunt prezentate în următoarele fise de post.

3elaţiile dintre aceştia sunt evidenţiate prin intermediul organigramei, care

prezintă în formă grafică structura internă a unui restaurant, cu denumirea şi poziţia

fiecărei funcţii. 5n condiţiile actuale însă organizarea muncii personalului este o

problemă mult mai comple0ă care nu se poate rezolva numai pe baza organigramei.

$rganizarea muncii presupune aportul întregii ecipe pentru atingerea obiectivelor 

prevăzute prin mi2loace adaptate particularităţilor fiecărei firme. Ae au în vedere

capacitatea profesională a salariaţilor, polivalenţa unora dintre ei, posibilitatea

restaurantului de a folosi personal cu timp parţial de lucru, întocmirea graficelor,

organizarea întâlnirilor de lucru şi folosirea manualului de e0ploatare.

Iraficele se întocmesc pe activităţii specifice (graficul de curăţenie, de

aprovizionare, de primire + livrare comenzi. Ae întocmesc de asemenea grafice de

prezenţă şi sarcini specifice zilnice, săptămânale, lunare şi anuale, stabilindu"se astfel

prin rotaţie componenţa şi orarul fiecărei brigăzi de servire. $ brigadă de servire

cuprinde ansamblul personalului care asigură desfăşurarea normală a serviciilor într"o

tură sau un scimb. Jrigada consacrată în restauraţia tradiţională are următoarea

componenţă&

KL directorul de restaurant

K Lbucătarul $efa&utorul bucătarului $ef

K L primul maitre d3otel

K Lsomelierul

K Lcelnerul $i a&utorii săi

KL garderobiera-len&ereasă

K L portarul-u$ier .
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@umărul de posturi din cadrul brigăzii depinde de clasa restaurantului şi

importanţa clientelei. 5n practică nu pot fi însă stabilite sceme unice pentru organizarea

brigăzilor de servire, datorită fluctuaţiei în clientela şi în consecinţă în ocuparea

restaurantului. ctivitatea acestora se desfăşoară pe baza manualului de e0ploatare,

instrument conceput şi reactualizat odată cu desfăşurarea activităţii în restaurant de

către director la iniţiativa sa personală sau la sugestia subordonaţilor.

%.2 olitica comercială a restaurantului

%entru un întreprinzător din orice domeniu vânzarea produsului!serviciului sau

este o cestiune crucială. %entru a"şi putea vinde produsul sau serviciul, el trebuie întâi

de toate să elaboreze un plan de cunoaştere şi pătrundere pe piaţă cu produsul

elaborat. cest obiectiv este îndeplinit odată cu definirea maretingului de serviciu în

cadrul căruia se vor menţiona obiectivele comerciale, de la cele legate de calitate,

preţuri, profitabilitate, până la cele legate de resursele umane. ?0ista doi paşi în

elaborarea unei politici de mar>eting eficiente, şi anume delimitarea între maretingul 

de dezvoltare şi cel de maturitate.

5ar6etingul de dezvoltare urmăreşte crearea unui produs puternic şi nou, care

să asigure un raport competitiv calitate"preţ, în vreme ce mar6etingul de maturitate

urmăreşte conceperea şi punerea în practică a unui ansamblu coerent de acţiuni privind

politica serviciilor, preţurilor, promovarea şi publicitatea, adoptarea informaticii pentru

asigurarea conducerii gestiunii şi a profitabilităţii. %entru fiecare întreprinzător este

important să"şi fundamenteze cât mai temeinic afacerile pe baza unor tenici de

mar>eting care îi vor asigura succesul, concretizat în creşterea constantă şi

fundamentată a cifrei de afaceri, reducerea costurilor şi ma0imizarea profitului.

%rincipala problemă a restauraţiei ce se încearcă a fi rezolvată prin mar>eting

este ma0imizarea ratei %e captaj1=, indicator similar ratei de ocupare a unui otel,

definită ca raportul procentual între numărul de locuri ocupate şi numărul de locuri

e0istente într"un restaurant. cest obiectiv se traduce prin încercarea de a atrage cât

mai mulţi clienţi în restaurant sau de a fideliza clienţii actuali.

'esigur că, înainte de a porni la vânătoare de clienţi, este necesară

determinarea acestora, “ţintirea” cu e0actitate a lor. 9lientela poate fi departa2ată după

criterii cum ar fi&

< locală sau de tranzit
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< din otel sau din e#terior (dacă este un restaurant funcţion!nd independent)

< individuală sau de grup

< pentru servicii 7 la carte sau mese comandate

< pentru bancete seminarii congrese

< clientelă cu venituri mici mi&locii sau peste medie etc .

 vând în vedere că ţinta acţiunilor de mar>eting în alimentaţia publică (spre

deosebire de otelărie/ este bine delimitată prin populaţia locuind în împre2urimile

restaurantului respectiv (în aceeaşi localitate/, reunim aceste acţiuni sub denumirea de

mar&eting %e pro'imitate-;. 9onform acestuia succesul unui restaurant depinde de

câţiva factori&

< Stăp/nirea zonei primare6 această zonă trebuie definită cât mai e0act cu

putinţă prin raportare la localizarea celorlalte unităţi de profil şi bineînţeles în funcţie de

tipul restaurantului. stfel, o unitate de înalt profil gastronomic va avea o arie de

pro0imitate mult mai mare decât un restaurant obişnuit de cartier, a cărui arie de

acoperire se va limita la câteva străzi încon2urătoare. 4otivele acestei departa2ări sunt

foarte clare& într"un oraş mare potenţialii clienţi nu vor ezita să se deplaseze pe o raza

mai mare pentru o masă de calitate.

< 0ntreţinerea contactelor 6 într"o metropola în care densitatea evenimentelor de

tot felul şi ciar a celor gastronomice variază până la saturaţie, păstrarea unei imagini în

ocii comunităţii este e0trem de dificilă6 aceasta situaţie cere o politică de mar>eting

orientată pe campanii regulate de reîntărire a imaginii.

. (enţinerea unor !une relaţii cu grupurile de opinie. @umim aici autorităţile,

camerele de comerţ şi industrie, cluburile ce reunesc tinerii manageri de întreprinderi

străine, alte asociaţii profesionale care nu numai că reunesc laolaltă mulţi lideri de

opinie, dar şi “fabrică” într"o oarecare măsura viitorul oraşului. 'atorită lor se pot afla din

23



 

timp noile implantări de societăţi străine, dar totodată participarea cadrelor de

conducere ale restaurantului la astfel de întruniri este o reclamă vie pentru restaurantul

 în cauza.
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ANXA 1

Clasificarea unităţilor de restauraţie din unităţile de priire turistică

Cate!oria unităţii de

restauraţie

Cate!oria unităţii de ca"are

#u$ 5  %i  4  stele
Cate!oria  & 3  %i  2  stele

Cate!oria  &&  %i  &&& 1  stea
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 Anea 2

)otăr*rea +uvernului nr. 12, 2001 #rivin$ clasiicarea structurilor $e #rimire turistice
'n teeiul pre(ederilor art) 107 din Constituţia *o+niei %i ale art) 31 alin) ,1- din .rdonanţa /u(ernului
nr) 581998 pri(ind or!ani"area %i desfă%urarea acti(ităţii de turis n *o+nia
/u(ernul *o+niei adoptă pre"enta otăr+re)
A*) 1
,1- tructurile de priire turistice indiferent de fora de proprietate %i or!ani"are se clasifică n funcţie
de caracteristicile constructi(e de calitatea dotărilor %i a ser(iciilor prestate)
,2- 'n scopul protecţiei turi%tilor ser(iciile de ca"are %i alientaţie pulică se asi!ură nuai n structuri de
 priire turistice clasificate)
,3- rin structuri de priire turistice clasificate n sensul pre"entei otăr+ri se nţele!e orice construcţii
%i
aenaări destinate prin proiectare %i e$ecuţie ca"ării sau ser(irii esei pentru turi%ti preună cu
ser(iciile specifice aferente)
,4- tructurile de priire turistice includ
a- structuri de priire turistice cu funcţiuni de ca"are turistică oteluri oteluri : apartaent oteluri
oteluri pentru tineret osteluri (ile turistice caane un!alouri sate de (acanţă capin!uri
apartaente sau caere de nciriat n locuinţe failiale ori n clădiri cu altă destinaţie na(e flu(iale %i
aritie pensiuni turistice %i pensiuni a!roturistice %i alte unităţi cu funcţiuni de ca"are turistică;
 - structuri de priire turistice cu funcţiuni de alientaţie pulică unităţi de alientaţie din incinta
structurilor de priire cu funcţiuni de ca"are unităţi de alientaţie pulică situate n unicipii pe trasee
%i n staţiuni turistice)
A*) 2
,1- Clasificarea structurilor de priire turistice se face de către <inisterul urisului care elierea"ă
certificatul de clasificare)
,2- A!entul econoic proprietar sau adinistrator de structuri de priire turistice (a solicita <inisterului
urisului clasificarea acestora cu iniu 60 de "ile nainte de darea lor n folosinţă)
,3- 'n teren de 60 de "ile de la data nre!istrării cererii <inisterul urisului (a efectua (erificările
necesare %i (a eliera certificatul de clasificare) 'n ca"ul n care nu sunt ndeplinite criteriile pentru
cate!oria iniă de clasificare <inisterul urisului (a counica a!entului econoic oti(ul pentru
care structura de priire turistică nu poate fi clasificată)
,4- 'n situaţia n care s:au odificat condiţiile care au stat la a"a acordării clasificării a!entul econoic
este oli!at să solicite o nouă clasificare a structurii de priire turistice n cau"ă n teren de 30 de "ile
de la apariţia odificărilor)
A*) 3
,1- Certificatele de clasificare elierate (or fi presciate din 3 n 3 ani) A!entul econoic (a solicita
 presciarea certificatului cu cel puţin 60 de "ile nainte de e$pirarea terenului de 3 ani de la eiterea
acestuia)
,2- 'n teren de 60 de "ile de la data nre!istrării cererii a!entului econoic de presciare a
certificatelor de
clasificare <inisterul urisului (a proceda la re(erificarea structurii de priire turistice n cau"ă %i (a
eliera un
nou certificat de clasificare n ăsura n care sunt ndeplinite criteriile inie de clasificare pentru
cate!oria respecti(ă) 'n ca" contrar structura de priire turistică (a fi clasificată la un ni(el inferior) =acă
nu sunt ndeplinite criteriile pentru cate!oria iniă de clasificare se procedea"ă la retra!erea
certificatului de clasificare)
A*) 4
>ste inter"isă funcţionarea structurilor de priire turistice fără certificate de clasificare cu certificate de
clasificare e$pirate sau cu o altă structură a spaţiilor dec+t cea stailită prin ane$a la certificatul de
clasificare)
A*) 5
,1- laceta cuprin"+nd enţiunea ?clasificat de <inisterul urisului? si!la acestuia nsenele pri(ind
tipul
structurii de priire turistice %i ni(elul de clasificare se e$pun la loc (i"iil n e$teriorul clădirii iar
nuărul de
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telefon al <inisterului urisului %i al Autorităţii Naţionale pentru rotecţia Consuatorilor se afi%ea"ă
la recepţie
sau n spaţiul de la intrarea n saloanele de ser(ire a esei pentru a fi cunoscute de turi%ti)
,2- Certificatul de clasificare %i ane$a acestuia pri(ind structura spaţiilor se păstrea"ă n peranenţă n
structura de priire turistică n cau"ă pentru a fi pre"entate or!anelor de control ailitate)
A*) 6
Criteriile de clasificare a structurilor de priire turistice se stailesc de <inisterul urisului prin nore
etodolo!ice n teren de a$iu 60 de "ile de la data intrării n (i!oare a pre"entei otăr+ri %i (or fi
 pulicate n <onitorul .ficial al *o+niei artea &)
A*) 7
'n scopul protecţiei turi%tilor %i al alinierii la standardele europene pri(ind calitatea ser(iciilor a!enţii
econoici proprietari sau adinistratori de structuri de priire turistice au oli!aţia să asi!ure ca
acti(itatea acestor structuri să
se desfă%oare cu respectarea urătoarelor re!uli de a"ă
a- enţinerea !rupurilor sanitare n perfectă stare de funcţionare %i curăţenie;
 - furni"area apei calde la !rupurile sanitare %i n spaţiile de producţie din structurile de priire turistice
unde acest criteriu este oli!atoriu potri(it norelor enţionate la art) 6;
c- asi!urarea unei teperaturi inie de 18 !rade C n tipul se"onului rece n spaţiile de ca"are %i de
ser(ire a esei;
d- deţinerea autori"aţiilor sanitară sanitar:(eterinară de ediu %i de pre(enire %i stin!ere a incendiilor :
& n ca"ul unităţilor pentru care potri(it le!ii este oli!atorie oţinerea acestora;
e- pro!raul de funcţionare a discotecilor sau a altor unităţi cu pro!ra u"ical or!ani"ate n aer lier
să nu depă%ească ora 100 noaptea;
f- funcţionarea structurilor de priire turistice nuai n clădiri salure cu faţade "u!ră(ite %i ine
ntreţinute;
!- e(itarea poluării fonice n sensul respectării ni(elului a$i de "!oot stailit prin re!leentări
specifice;
- respectarea re!leentărilor le!ale n (i!oare ce pri(esc acti(itatea desfă%urată prin structura de priire
turistică;
i- e$punerea la loc (i"iil a firei cu denuirea %i tipul unităţii %i nsenele pri(ind cate!oria de
clasificare)
A*) 8
,1- Certificatul de clasificare %i autori"aţia de funcţionare se retra! de către personalul de specialitate al
<inisterului urisului atunci c+nd nu sunt respectate una sau ai ulte din re!ulile stailite la art) 7)
,2- *estituirea certificatului de clasificare retras se (a face după ce personalul de specialitate al
<inisterului urisului constată reedierea deficienţelor senalate)
,3- <inisterul urisului (a pulica periodic lista cuprin"+nd structurile de priire turistice cărora le:au
fost
retrase certificatele de clasificare %i respecti( lista celor cărora le:au fost restituite certificatele de
clasificare) ulicarea se (a face cel puţin ntr:un cotidian central %i cel puţin n unul local din udeţul n
care sunt situate structurile de priire turistice n cau"ă)
A*) 9
<inisterul urisului (a proceda la declasificarea structurilor de priire turistice n situaţia n care
constată nerespectarea criteriilor a(ute n (edere la clasificare altele dec+t cele pre(ă"ute la art) 7)
A*) 10
Constituie contra(enţii urătoarele fapte dacă nu sunt să(+r%ite n astfel de condiţii nc+t potri(it le!ii
 penale să
fie considerate infracţiuni
a- desfă%urarea acti(ităţii n structuri de priire turistice neclasificate cu certificate de clasificare e$pirate
sau cu o altă structură a spaţiilor dec+t cea stailită prin certificatul de clasificare după depă%irea
terenelor pre(ă"ute la art) 2 %i 3;
 - nerespectarea criteriilor care au stat la a"a clasificării;
c- neafi%area nuărului de telefon al <inisterului urisului %i al Autorităţii Naţionale pentru rotecţia
Consuatorilor;
d- nscrierea unor inforaţii false pri(ind tipul structurii de priire turistice %i ni(elul de clasificare n
aterialele
de proo(are pe fire sau pe nsenele pre(ă"ute la art) 5;
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e- continuarea desfă%urării acti(ităţii n structura de priire turistică după retra!erea certificatului de
clasificare sau refu"ul pre"entării la solicitarea or!anelor de control a docuentelor de clasificare)
A*) 11
Contra(enţiile pre(ă"ute la art) 10 se sancţionea"ă după cu urea"ă
a- faptele pre(ă"ute la lit) c- cu aendă de la 5)000)000 lei la 10)000)000 lei;
 - faptele pre(ă"ute la lit) - cu aendă de la 20)000)000 lei la 40)000)000 lei;
c- faptele pre(ă"ute la lit) a- %i d- cu aendă de la 40)000)000 lei la 80)000)000 lei;
d- fapta pre(ă"ută la lit) e- cu aendă de la 80)000)000 lei la 100)000)000 lei)
A*) 12
Contra(enţiile se constată %i aen"ile se aplică de către persoanele anue puternicite prin ordin al
inistrului turisului)
A*) 13
Contra(enţiilor pre(ă"ute la art) 10 le sunt aplicaile pre(ederile .rdonanţei /u(ernului nr) 22001
 pri(ind re!iul uridic al contra(enţiilor)
A*) 14
e data intrării n (i!oare a pre"entei otăr+ri se aro!ă @otăr+rea /u(ernului nr) 6011997 pri(ind
clasificarea structurilor de priire turistice pulicată n <onitorul .ficial al *o+niei artea & nr) 279
din 16 octorie 1997
cu odificările ulterioare)
*&<:<&N&*
A=*&AN NBA>
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