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b) în cazul în care se încheie contracte separate cu furnizori furniza servicii în România, cu 
individuali de servicii de serviciile respective prin Legea nr. 68/2010, cu ulterioare; 
îndeplinesc una dintre 18. stat membru - stat membru al Uniunii Europene (UE) 

(i) sunt de la un singur punct de vânzare sau stat parte la Acordul privind I Economic European 
au fost selectate înainte de acceptarea (SEE); 

de 19. suport durabil - orice instrument care permite 
(ii) sunt oferite, vândute sau facturate la un forfetar sau comerciantului stocheze care îi sunt adresate 

sau total; personal, într-un mod accesibil, în vederea unor 
(iii) sunt promovate sau vândute sub denumirea de ulterioare în scopuri informative, pentru o de timp 

.pachet" sau sub o denumire care permite reproducerea a 
(iv) sunt combinate încheierea unui contract prin stocate. (// 

care un comerciant dreptul (-1 
dintr-o de diferite tipuri de servicii de ARTIC04)L 4 

Ex9e1ft11 
(v) sunt de la prin (1) O de de în care unul dintre 

procese de rezervare online asociate în care numele serviciile de la art. 3 pct. 15 lit. a), b) sau c) 
detaliile de adresa de e-mail se este combinat cu unul multe servicii turistice 

transmit de la comerciantul cu care se încheie primul la art. 3 pct. 15 lit. d) n este un pachet aceste din 
contract un alt comerciant sau alti comercianti, servicii îndeplinesc ut?:f dintre 
iar contractul se încheie cu acest din a) nu reprezin'fl o a valorii 
comerciant sau cu în cel târziu 24 nu ca fiind o 
de ore confirmarea primului serviciu a în alt fel o 
de a 

13. punct de vânzare - orice în care se o b) sunt doar începerea 
activitate cu sau un site internet de unCJi serviciu de la art. 3 pct. 15 
vânzare cu sau un alt instrument similar de vânzare lit. a), b) spu c). 
online, inclusiv atunci când site-urile internet de vânzare cu (2) tazul în care se un singur tip de servicii 

sau Instrumentele de vânzare online sunt prezentate la art. 3 pcl 15 lit. a), b) sau c) unul sau 
sub forma unul Instrument unic, inclusiv un serviciu servicii turistice la art. 3 pct. 15 lit. d), 

prin telefon; nu constituie un serviciu de asociat 
14. repatriare - întoarcerea la locul de plecare aceste din servicii nu o parte a 

sau într-un alt loc convenit de contractante; • <Q'valorii a serviciilor sunt ca fi.in.d nu 
15. seNiciu de 'Y 1n alt fel o a sau a 
a) transportul de pasageri; . . .. . . 
b) cazarea care nu face parte din transpo , cte (3) Se serv1c11le turistice la art. 3 

pasageri care este în alt scop decât cel rezidSn ial; pct. 15 lit..d) o parte a .va!orii 
c) închirierea de autoturisme, de alte autoveh!Oiile în s?u a se Maului de asoaat reprezinta cel 25 Vo 

2 cap. I pct 3 lit. a) din privind din valoarea 
omologarea de tip eliberarea de identitate CAPITOLUL 11 rutiere, precum omologarea de tip a produsel.Qf utilizate la 
acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului de informare contractului 
publice, transporturilor nr. 211/20'?&Vcu privind pachetul de servicii de 

ulterioare. sau de motocicle "n conformitate cu 
art. 6 pct. 22 din de a Guvernului 
nr. 195/2002 privind pe drumu93p'publlce, 
cu pentru care este 
necesar un permis de conducere; '..::) 

d) orice alt serviciu turistic care nu este parte a 
unui serviciu de în llt. a)- c); 

16. seNiciu de asociat- a cel 
tipuri diferite de servicii de în scopul 

sau care nu constituie un pachet 
care duc la încheierea unor contracte separate cu furnizorii 
individuali de servicii de un comerciant 
una dintre variante: 

a) selectarea plata de a 
serviciu de cu ocazia unei singure vizite sau a 

unui singur contact cu punctul de vânzare; 
b) într-un mod personalizat, a cel unui 

serviciu de suplimentar de la un alt comerciant, în cazul 
în care se încheie un contract cu acest alt comerciant cel târziu 
în 24 de ore de la confirmarea primului serviciu de 

17. stabilire - astfel cum este în art. 2 lit. f) din 
de a Guvernului nr. 49/2009 privind 

libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii libertatea de a 

ARTICOLUL 5 
precontractuale 

(1) înainte de asumarea de a unul contract 
privind pachetul de servicii de sau a oferte 

de turism organizatoare de 
turism atunci când pachetul este vândut prin 
intermediul acesteia, standard 
prin intermediul formularului din partea A sau B, caz, din 
anexa nr. 1, precum acestea sunt 
aplicabile pachetului: 

a) principalele caracteristici ale serviciilor de 
(i) itinerariul 

perioadele sejurului, cu datele în 
cazul în care cazarea este de 
incluse; 

(ii) mijloacele de transport, caracteristicile categoriile 
acestora, locurile, datele orele de plecare de 
întoarcere, duratele locurile opririlor intermediare 

ale de transport. În cazul în care nu este 
ora de turism 

organizatoare caz, de turism 
cu privire la ora 

de plecare de întoarcere; 


