
CONTRACT  

de comercializare a pachetelor de servicii turistice  

Nr. ......... din ................. 

 

ile contractante 

ROMANIA TURISTIC  S.R.L, înmatriculat  sub J40/7104/20013, CUI. 

31739462, cu sediul social în Mun. Bucure ti, Sectorul 1, Bulevardul Dinicu Golescu 

nr.   38,  Palat  CFR,  Poarta  C,  Parter,  Biroul  nr.  1,  România,  Cont  IBAN:  

RO97BRDE445SV61494274450, deschis la  Banca Roman  de Dezvoltare – G.S.G., 

Agen ia Giule ti,  Titular  a Licen ei de turism nr. 6954/2013,  reprezentat  legal 

prin MIHAI D IL , în calitate de organizator/prestator, denumit  în continuare, 

AGEN IA DE TURISM - ROMÂNIA TURISTIC  

si Turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna .........................................., 

domiciliat/domiciliat  în ...................................., telefon .............., posesor/posesoare 

al/a buletinului/c rtii de identitate seria …. nr. ............, eliberat/eliberat  de 

.................................... la data de ...................., au convenit la încheierea prezentului 

contract. 

 

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de c tre Agen ia de turism RT a unuia 

din urm toarele servicii: pachet de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihn  

- tratament, bilet de excursie, oferta promo ional , anexat la prezentul contract i 

eliberarea documentelor justificative de plat . 

 

II. Pre ul (Tarif) 

1. Tariful contractului este ........... lei i cuprinde costul serviciilor turistice efective, 

comisionul Agen iei  (pre ul a fost calculat inând cont de conceptele i tarifele  în 

vigoare  la data de............., când s-a conceput programul/oferta turistic .  

- Avansul este de .......... lei, reprezentând (50 %) se achit  pân  la data de 

…...........................,  iar diferen a (50%), reprezentând plata final  se va face pân  la 

data de ......................, termen limit , cu 15 zile înainte de data începerii sejurului 



contractat. 

- Pentru rezerv rile de ultim moment sau pentru anumite evenimente speciale, agen ia 

de turism, are dreptul s  solicite plata integral, conform ofertei scrise transmise c tre 

client. 

2.  Plata serviciilor aferente contractului, se efectueaz  doar  in Lei în contul IBAN al 

firmei sau  numerar la casieria autorizat  de prezenta firma. 

 

III. Drepturile i obliga iile Agen iei România Turistic  

1. În cazul în care Agen ia este nevoit  s  modifice una dintre prevederile esen iale 

ale contractului/ofertei, are obliga ia s  informeze în scris, prin recomandat  cu 

confirmare de primire sau transmisie fax cu confirmare,  turistul  cu cel  pu in 15 zile  

înainte de data plec rii. 

2. Agen ia î i rezerv  dreptul, s  modifice pre ul contractului, în sensul major rii sau 

micsor rii, dup  caz, numai dac  modificarea are loc ca urmare a varia iilor costurilor 

de transport, ale redeven elor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, 

debarcare/îmbarcare, transfer,  în porturi i aeroporturi i ale taxelor de turist ori ale 

cursurilor de schimb valutar fluctuante, aferente pachetului de servicii turistice 

contractat. Eventualele revizurii de pre  vor comunicate consumatorului/turistului, nu 

mai târziu cu 15 de zile înainte de data plec rii. 

3. În cazul în care, dup  începerea c toriei turistice, o parte important  din serviciile 

turistice prev zute în contract nu este realizat  sau Agen ia RT constat  c  nu le va 

putea realiza, aceasta este obligat : 

a) s  ofere turistului alternative corespunz toare în vederea continu rii c toriei 

turistice f  majorarea pre ului, respectiv serviciile turistice oferite s  fie de aceea i 

calitate i cantitate; 

b) s  restituie turistului sumele ce reprezint  diferen a dintre serviciile turistice 

achitate i cele efectiv prestate în timpul c toriei turistice; 

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunz toare sau acesta nu 

le accept  din motive întemeiate, s  asigure f  costuri suplimentare transportul retur 

al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta i, dup  caz, 



desp gubirea pentru serviciile neprestate, conform analizei de pre  

În cazul în care situa ia de supra-rezervare (overbooking) este anun at  turistului sau 

reprezentantului acestuia, turistul are dreptul s  accepte varianta propus  de agen ie 

sau s  refuze aceasta variant , cu rambursarea imediat  a tuturor sumelor achitate, 

 îns  a avea dreptul de a cere desp gubiri suplimentare. 

4. Agen ia este r spunz toare pentru buna executare a obliga iilor asumate prin 

contract, cu excep ia urm toarelor cazuri: 

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoas  a obliga iilor asumate prin 

contract se datoreaz  turistului; 

b) când neîndeplinirea obliga iilor se datoreaz  unor cauze de for  major  sau unor 

împrejur ri pe care nici Agen ia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau 

evita (modific ri de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport , 

ra iuni politice, dezastre, condi ii meteorologice, etc.). 

c) când nu se constat  o lips  de concordan  între clasificarea pe stele a fiec rui hotel 

cuprins în oferta agen iei i situa ia concret , în condi iile unor a tept ri diferite din 

partea turistului. Clasificarea pe stele a hotelurilor din oferta ROMÂNIA 

TURISTIC , este preluat  ca atare din oferta partenerilor/hotelurilor i corespunde 

din punct de vedere legal normelor oficiale aplicate de autorit ile competente din 

ara respectiv ; 

d)  pentru  bilete  de  avion  (curs  linie,  low  cost)  i  pachete  charter  avion,  dup  

emiterea biletului de c torie, toat  responsabilitatea privind efectuarea c toriei 

revine companiei aeriene sau agen iei partenere organizatoarea  cursei charter. 

5. Agen ia are obliga ia s  furnizeze în scris turistul, în termen de 5 zile înainte de 

data plec rii, urm toarele informa ii: 

a) orarele, locul i data prezent rii, indicânduse în mod clar ora i eventual poarta sau 

ghi eul de operare aerian , orarele, date privind meetingul (transferul), locurile 

escalelor (sta ionare) si leg turile, precum si, dup  caz, locul ce urmeaz  s  fie ocupat 

de turist/c tor în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract; În cazul 

zborurilor charter, de regul  compania aerian  utilizat  este Tarom, Romavia,  

Carpatair, Air Bucharest sau Sky Airlines, dar în func ie de gradul de înc rcare 



realizat, aceasta poate fi schimbat  cu alt  companie de zbor, ce opereaz  în Romania 

cu al i touroperatori, precum i orarul de zbor aferent 

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon i de fax ale reprezentan ei locale a 

organizatorului i/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un num r de apel de urgen  

care s  îi permit  turistului, contractarea organizatorului i/sau a detailistului; 

c) pentru c toriile minorilor neînso i de p rin ii sau alte persoane adulte cu filia ie, 

de cadre didactice, informa ii care s  permit  p rin ilor sau tutorilor stabilirea unui 

contact direct cu minorul, persoane asistate aspecte legate de monitorizare, sau cu 

responsabilul de la locul caz rii  etc. 

d) mijloacele i serviciile de acces, personalul de înso ire sau persoana care va asista 

grupul în calitate de ghid i/sau interpret care va oferi informa ii despre locurile de 

vizitare, va intermedia dialogul cu unitatea hotelier , transportatorul etc i cunoa te 

limba/dialectul zonei. 

e) informa iile privind itinerariul i durata cu datele stabilite, mijloacele de tranpsort 

utilizate, seviciile de cazare/mas , servicii de agrement/intretinere, servicii de 

asigur ri de c torie (se men ioneaz  clar dac  se ofer  asisten  pentru transfer în 

caz de accident, boal , decces, servicii medicale, repatriere, etc. 

f) prezentul_a oferta/contract îndepline te carcateristicile unui voiaj combinat iar 

organizarea acestuia este condi ionat de participarea unui num r minim 

de.........turi ti. 

g) finalizarea obliga iilor agen iei au loc la data i locul destina iei pe ruta de 

întoarcere. 

 

IV. Drepturile i obliga iile turistului 

1. În cazul în care turistul nu poate s  participe la c toria turistic , acesta poate s  

cesioneze contractul unei ter e persoane care îndeplineste toate cond iile aplicabile 

pachetului de servicii turistice contractat, cu obliga ia de a anun a în scris Agen ia cu 

cel pu in 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agen ia reziliaz  contractul cu 

turistul care cesioneaz  contractul i încheie un alt contract cu noul turist. Pentru 

toriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul 



poate fi efectuat numai dac  exist  posibilitatea transfer rii locului de zbor. Turistul 

care cedeaz  pachetul s u de servicii, precum i cesionarul sunt responsabili în mod 

solidar la plata pre ului c toriei i a eventualelor costuri suplimentare ap rute cu 

ocazia acestei ced ri. 

2. În cazul sejururilor de odihn  si/sau de tratament, turistul are obliga ia s  respecte 

programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în sta iunile de pe litoral, 

cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termin  la ora 12,00 a zilei înscrise 

pe voucher ori pe biletul de odihn  si/sau de tratament; în sta iunile din ar , altele 

decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 14,00 a zilei de intrare si se 

termin  cel târziu la ora 12,00 a zilei urm toare celei înscrise pe bilet. 

3. În cazul în care pre urile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul 

poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de c tre Agen ie a sumelor 

pl tite, mai pu in comisonul agentiei. 

4.1. Turistul este obligat s  comunice Agen iei, în termen de 5 zile calendaristice de 

la primirea înstiin rii prev zute la cap. III pct. 1, hot rârea sa de a opta pentru: 

a) rezilierea contractului f  plata penalit ilor; sau 

b) acceptarea noilor condi ii ale contractului. 

4.2. În cazul în care turistul reziliaz  contractul sau Agen ia anuleaz  c toria 

turistic  înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: 

a) s  accepte la acelasi pre  un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalent  

sau superioar , propus de Agen ie; 

b) s  accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioar , propus de Agen ie, 

cu rambursarea imediat  a diferen ei de pre ; 

c) s  i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului. 

4.3. În toate cazurile men ionate turistul are dreptul s  solicite Agen iei si o 

desp gubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului ini ial, cu excep ia 

cazurilor în care: 

a) anularea s-a f cut datorit  nerealiz rii num rului minim de persoane men ionat în 

contract/ofer , iar Agen ia a informat în scris turistul cu cel pu in 15 zile 

calendaristice premerg toare datei plec rii; 



b) anularea s-a datorat unui caz de for  major  (circumstan e imprevizibile, 

independente de voin a celui care le invoc  si ale c ror consecin e nu au putut fi 

evitate în ciuda oric ror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezerv rile, 

caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene); 

c) anularea s-a f cut din vina turistului. 

d) rezervarea s-a modificat din cauza situa iei de supra-rezervare (overbooking) 

5. Turistul are dreptul s  rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar 

în cazul în care rezilierea îi este imputabil , este obligat s  desp gubeasc  Agen ia 

pentru prejudiciul creat acesteia, cu excep ia cazurilor de for  major  definite 

conform legii. 

Dac  turistul solicit  schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oric rora dintre 

servicii, aceasta echivaleaz  cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalit ilor 

legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract. 

6. Turistul are obliga ia 

a) s  se prezinte la data, ora i locul prev zut pentru plecare; în cazul c toriei cu 

avionul: minim 2 ore înaintea orei de decolare, cu bagajele adecvate ca form , volum 

i greutate; 

b) s  posede asupra sa, toate documentele necesare c toriei i eliberate de Agen ie: 

bilet de transport, voucher pentru cazare i masa, asigurare medical  etc. 

c) s i verifice cu maxim  aten ie documentele de c torie i corectitudinea datelor 

înscrise în acestea. Agen ia nu- i asum  nicio responsabilitate i nu va pl ti pentru 

solutionarea situa iilor create, în cazul furniz rii unor date eronate de catre turist; 

d) s  nu cear  schimbarea serviciilor sau condi iilor pe timpul sejurului, despre care a 

luat la cunostin  la semnarea cererii i a contractului; 

e) s  urmareasc  preluarea bagajelor de la locul de sejur la p sirea acestuia 

(Agen ia nu se face r spunz toare de bagaj sau alt obiect uitat în mijlocul de transport 

sau la locul de sejur); 

f) s  prezinte la recep ia unit ii hoteliere actele sale de identitate, precum i 

documentul de c torie eliberat (voucher, bilet de odihn i/sau de tratament), în 

vederea acord rii serviciilor turistice; 



g) s  achite la recep ia unit ii hoteliere taxa de sta iune, taxa de salubrizare, precum 

i alte taxe locale, f  a putea pretinde desp gubiri sau returnarea sumelor de la 

Agen ie; 

h) s -si achite cheltuieli suplimentare pentru ac iunile op ionale, intr ri la obiective 

turistice, telefon, consumatie la restaurant, bar, minibar sau tratamente, consula ii 

medicale, medicamente în cazul in care nu a folosit asigurarea medical ; 

i) s i achite cheltuielile de întoarcere în ara, în cazul în care i se refuz  intrarea în 

ara de tranzit sau destina ia final . 

 

V. Renun ri, penaliz ri, desp gubiri 

1. În cazul în care turistul renun  din vina sa la pachetul de servicii turistice care face 

obiectul prezentului contract, el datoreaz  Agen iei penaliz ri dup  cum urmeaz : 

a) 5  % din pre ul pachetului de servicii, dac  renun area se face cu mai mult de 30 de 

zile calendaristice înainte de data plec rii; 

b) 15 % din pre ul pachetului de servicii, dac  renun area se face în intervalul 16 - 30 

de zile înainte de data plec rii; 

c) 25% din pre ul pachetului de servicii, dac  renun area se face într-un interval mai 

mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. 

d) 100 % dac  nu se prezint  în data plec rii la locul i ora stabilit  pentru îmbarcare. 

2. In cazul in care turistul-consumatorul care a contractat un pachet servicii turistice 

cu agentia de turism contractat  si a achitat un avans nu se prezint  în termenul 

specificat in contract-ofert  sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele 

aferente sau restul de plata, contractul se considera de drept, reziliat iar agentia are 

dreptul de a anula rezervarile efectuate în beneficiul turistului, cu retinerea integrala a 

sumelor platite de catre turist pana la acea data. 

3. Pentru biletele de odihn  si/sau de tratament cump rate prin organiza ii sindicale, 

patronate, forma asociative, contracte cadru pe unitate de tip compania, societate 

na ional , Agen ia va face restituiri numai în baza cererilor  exprese de renun are 

contrasemnate si stampilate de reprezentantul organiza iei în cauz . 

4. În cazul în care o ambasad  refuz  s  acorde viza de intrare pentru efectuarea 



pachetului de servicii, turistului i se vor re ine toate taxele achitate de Agen ie 

prestatorilor direc i, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia. 

5. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaz  

pachetul de servicii turistice refuz  s  se mai întoarc  în România si autorit ile din 

ara respectiv  fac cheltuieli de orice natur  cu acesta, turistul respectiv are obliga ia 

de a suporta toate aceste cheltuieli. 

6. Penaliz rile echivalente cu pre ul contractului se aplic  si în cazul în care turistul 

nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dac  nu poate pleca în c torie 

pentru c  nu are actele în regul  sau dac  este întors de la grani  de c tre poli ia de 

frontier /vam . 

7. Turistul trebuie s  depun  în scris cererea de renun are la pachetul de servicii 

turistice, cu num r de înregistrare la Agen ia la care a achitat serviciile, nu se accept  

fax, e-mail sau apel telefonic. În caz contrar, cererea de renun are nu este luat  în 

considerare iar agentie nu are nici-o obligatie de desp gubire fa  de turist. 

8. Agen ia va acorda desp gubiri în func ie de gradul de nerespectare a obliga iilor 

din contract. 

 

VI. Sesiz rii i Reclama ii 

1. În cazul în care turistul este nemul umit de serviciile turistice primite, acesta are 

obliga ia de a întocmi o sesizare în scris,  clar si explicit, cu privire la deficien ele 

constatate la fa a locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice 

contractat, ce se va transmite prompt atât Agen iei organizatoare, agen iei vânz toare, 

cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii unita i turistice cu functiuni de 

cazare/alimenta ie publica/agrement/balnear etc). 

2. Atât Agen ia organizatoare, vânz toare, cât si prestatorul de servicii turistice vor 

ac iona imediat pentru solu ionarea sesiz rii. În cazul în care sesizarea nu este 

solu ionat  sau este solu ionat  par ial, turistul va depune la sediul Agen iei o 

reclama ie în scris, în termen de maximum  5 zile calendaristice de la încheierea 

toriei, Agen ia urmând ca, în termen de 15 zile calendaristice, s  comunice 

turistului desp gubirile care i se cuvin. 



 

VII. Asigur ri 

- Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere i/sau a sumelor 

achitate de el în cazul insolvabilit ii sau falimentului prin POLI A de 

ASIGURARE nr. 2015/24.07.2013, încheiat  la GERMAN ROMANIA 

ASSURANCE S.A., Bucure ti, Sector3, Strada Emil Gârleanu nr.11, Bl. A8, 

Ap. 49, Tel.021 3217428, Fax. 021 3202016, e-mail:office@geroma.ro. 

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care s  

acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asisten  care s  acopere taxele de 

repatriere în caz de accidente, de boal  sau deces, ori a unui contract de asigurare 

pentru pierderea /distrugerea bagajelor sau a unei asigurari storno. 

Conditiile i situa iile în care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare 

sunt: 

1. În cazul în care Agen ia nu efectueaz  repatrierea turistului, acesta are obligatia de 

a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceasta 

situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea 

cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa întoarcerea turistului în România, 

în conditiile politei de asigurare încheiate între Agentie si societatea de asigurare. 

2. În cazul în care turistul solicita de la Agentie contravaloarea sumelor achitate 

si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative 

catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau înregistrate in 

form  scris  la sediul Agen iei. Turistul are obligatia sa pastreze xeroxcopii de pe 

respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea 

sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) 

zile calendaristice de la data încheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de 

la data repatrierii. 

3. Turistul are obliga ia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare 

recomandata cu confirmare de primire, în legatura cu solicitarea adresat  Agentiei 

privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 

5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la cap. VII pct. 



2. 

4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data 

confirm rii de primire a documentelor justificative de c tre Agen ie, turistul nu a 

primit sumele solicitate direct de la aceasta, se constat  c  are loc evenimentul 

asigurat. 

5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului 

asigurat, turistul are obliga ia de a transmite societ ii de asigurare, prin scrisoare 

recomandat  cu confirmare de primire, cererea de desp gubire înso it  de 

documentele justificative. 

6. Documentele justificative constau în: 

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; 

b) confirm rile de primire precizate la pct. 2, 3 si 5 din prezentul capitol; 

c) xeroxcopiile de pe documentele de plat  a avansului (chitan e, ordine de plat  etc.), 

în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; 

d) xeroxcopiile de pe documentele de transport i cazare, în cazul cererilor de 

rambursare a cheltuielilor de repatriere. 

Societatea de asigurare are dreptul s  solicite turistului i alte documente justificative. 

7. Desp gubirea nu poate dep i suma achitat  de turist în contractul de 

comercializare a pachetului de servicii turistice, precum i sumele necesare repatrierii 

acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2. 

8. Din desp gubire se scade fransiza men ionat  pe poli a de asigurare. 

9. Desp gubirea va fi pla ita în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la 

data primirii de c tre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist. 

10. În cazul în care dup  plata desp gubirii Agen ia pl te te debitul c tre turist, acesta 

are obliga ia de a restitui asiguratorului desp gubirea primit , în termen de 5 (cinci) 

zile lucr toare de la data primirii de la Agen ie a sumelor reprezentând debitul. 

 

VIII.  Documentele  contractului  se  constituie  ca  anex  la  acesta  i  sunt  

urm toarele: 

a) voucherul, biletul de odihn  - tratament, biletul de excursie, dup  caz; 



b) programul turistic, în cazul ac iunilor turistice. 

c) catalog-oferta voiaj combinat, care reprezint  toatalitatea serviciilor oferite într-o 

ofert   denumite voiaj combinat, acestea pot fi serviciile de transport, cazare, mas , 

agrement etc. 

 

IX. Dispozi ii finale 

1. Prezentul contract a fost încheiat în dou  exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu 

legisla ia român , cu respcetarea prevederilor prezentului contract i cu respectarea 

prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de 

comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobat  cu modific ri i complet ri 

prin Legea nr. 631/2001, cu modific rile ulterioare. 

3. Contractul poate fi prezentat i sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dac  

turistul este informat despre aceasta i dac  documentul con ine informa iile 

prev zute de art. 10 alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr. 107/1999, aprobat  cu 

modific ri i complet ri prin Legea nr. 631/2001, cu modific rile ulterioare. 

 
Agen ia,                                                                                                                  Turist, 

ROMÂNIA TURISTIC                                                                                   Numele .....................                                                       

Stampila .....................                                                                                       Prenumele ..... ….... ..  
                                             

Acest contract este redactat cu caractere Times New Roman 12 , la un rând 1 ½ 

pentru a fi lizibil i u or lecturat de ambele p i, pentru a nu se invoca  faptul c  a 

fost imposibil de citit, iar aceste clauze nu au fost cunoscute la data semn rii de c tre 

turist/consumator. 

 

Redactat i conceput de jurist Mihai D il  – www.juristnet.ro, www.romaniaturistica.ro  

http://www.juristnet.ro/
http://www.romaniaturistica.ro/

