
ANEXA nr. 4  

la normele metodologice 
 

FIŞĂ STANDARDIZATĂ 

privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare  

pe categorii şi tipuri 
 

Tipul de unitate___________________________________________________________________ 

Denumirea unităţii________________________________________________________________ 

Situata in____________Exp: Bragadiru / ORAS  sau  Neptun / STATIUNE DE INTERES NATIONAL 

                  (ex. minicipiu, oras, sat/comuna, statiune de interes national, statiune de interes local)                
Adresa___________________________________________________________________________ 

 

A. STRUCTURI DE CAZARE 
 

Categoria 

de 

clasificare 

Structura spaţiilor de cazare conform ANEXEI la Normelor metodologice 

Tip spațiu 
 Grup sanitar...........     

( propriu / comun ) 

Nr.  

spații 

Nr. 

 locuri 

Nr. de ordine al spaţiilor de cazare 

(1, 2, 3, 4.....sau A, B, C, D, ..etc) 

_____ 

stele/ 

margarete 

Cameră cu 1 loc grup sanitar...............    
Cameră cu 2 locuri grup sanitar...............    
Cameră cu 3 locuri grup sanitar...............    
Cameră cu 4 locuri grup sanitar...............    
Suită grup sanitar...............     
Garsonieră grup sanitar propriu    
Apartament cu........... 

dormitor/dormitoare 
grup sanitar propriu      

Duplex grup sanitar propriu    
Cameră cu .......locuri grup sanitar...............    
 Parcelă campare / căsuță tip camping     

1).Total categoria ______ stele/margarete      

_____ 

stele/ 

margarete 

Cameră cu 1 loc grup sanitar.............    
Cameră cu 2 locuri grup sanitar.............    
Cameră cu 3 locuri grup sanitar.............    
Cameră cu 4 locuri grup sanitar.............    
Suită grup sanitar.............    
Garsonieră grup sanitar propriu    
Apartament cu........ 

dormitor/dormitoare 
grup sanitar propriu    

Duplex grup sanitar propriu    
Cameră cu ...... locuri grup sanitar.............     
Parcelă campare / căsuță tip camping    

2).Total categoria ______ stele/margarete    

 TOTAL GENERAL = total 1) + total 2)    
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B. CRITERII SI SERVICII SUPLIMENTARE indeplinite/asigurate in vederea obtinerii 

certificatului de clasificare, inclusiv in functie de numarul de locuri si tipurile de cazare oferite: 

 

a). cazare fara mic dejun;                                     d). cazare cu pensiune completa; 

b). cazare cu mic dejun;                                        e). cazare cu all-inclusive; 

c). cazare cu demipensiune; 

 

 

 I. Structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica IMPUSE, amplasate in 

perimetrul structurii de primire turistica cu functiuni de cazare: 

 

a). Restaurant – cod CAEN 5610 

Nr. Tipul Nr. total Clasificat conform 

crt. restaurantului locuri certificatului nr./data 

        

        

 
b). Bar  - cod CAEN 5630 

Nr. Tipul Nr. total Clasificat conform 

crt. barului locuri certificatului nr./data 

        

        

 
 
c). Spatiu amenajat pentru prepararea si servirea micului dejun sau a servirii mesei 

Nr. Nr. total 

crt. locuri 

    

    

 
 
        II. Cerinte suplimentare indeplinite pentru obtinerea certificatului de clasificare a structurii de 
primire turistica cu functiuni de cazare de care beneficiaza turistii cazati: 
- Receptie, hol receptie, camera bagaje, camera valori; 
- Frizerie-coafura, manichiura-pedichiura, spalatorie-curatatorie, parcare; 
- Telefonie, lift; 
 
 
 
 
 

Operator  economic_______________________________________(denumire)                                                                      

Numele și prenumele___________________________Semnătura ________________                                    

                                             (reprezentant  legal )            Stampila                                                                                                                        

                                                                                                                                    

Data___________________ 
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