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INTRODUCERE 

 

Prin structura de primire turistica se intelege orice constructie si amenajare destinata, prin proiectare si 

executie, cazarii sau serviriimesei pentru turisti, impreuna cu serviciile aferente specific. 

 

Structurile de primire turistice pot fi: 

- cu functiuni de cazare; 

- cu functiuni de alimentatie; 

- cu functiuni de agrement; 

- cu functiuni de tratament. 

           

Structurile de primire turistice cu functiuni de cazare se clasifica astfel: 

- hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1, stele; 

- hoteluri – apartament de 5, 4, 3, 2 stele; 

- moteluri de 3, 2, 1stele; 

- hoteluri pentru tineret de 3, 2, 1 stele; 

- hosteluri de 3, 2, 1 stele; 

- vile de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 

- bungalouri de 3, 2, 1 stele; 

- cabane turistice, cabane de vanatoare, cabane de pescuit de 3, 2, 1 stele; 

- sate de vacanta de 3, 2 stele; 

- campinguri de 4, 3, 2, 1 stele; 

- spatii de campare organizate in gospodariile populatiei de 3, 2, 1 stele; 

- popasuri turistice de 2, 1 stele; 

- pensiuni turistice urbane de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 

- pensiuni turistice rurale de 5, 4, 3, 2, 1 flori (margarete); 

- apartamente sau camere de inchiriat in locuinte familiate ori in cladiri cu alta destinatie de 3, 2, 1, 

stele; 

- structuri de primire cu functiuni de cazare pe nave fluviale si maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele. 
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Caracterizarea principalelor structuri de primire turistice cu functiuni de cazare: 

 Tipul unitatii 

Hotel de la 1 – 5 stele: sunt unitati reprezentative a hotelariei ofera cea mai mare diversivitate de spatii 

de cazare (apartamente, garsoniere, camere cu 1, 2, 3, 4 paturi individuale, camere cu pat matrimonial sau 

pat dublu); dispune de spatii de receptie, spatii de alimentatie in incinta – restaurant, bar si o diversivitate 

de spatii destinate prestarii serviciilor specifice tipului de hotel. 

Hotel de afaceri – dotat cu centre de afaceri, spatii pentru conferinte, reuniuni, birouri de inchiriat, Sali 

polivalente. 

 Amplasare de regula in orase 

Hotel de vacanta – are spatii de agrement, terenuri de sport, piscine, Sali de fitness, gimnastica aerobica, 

cazinouri, cluburi, discoteci, baruri de noapte, Sali de spectacol. 

 Amplasare in zone de mare, munte sau alte zone cu potential turistic bogat, statiuni turistice 

Hotel balnear include baza proprie de tratament, dotari necesare persoanelor cu deficiente fizice: rampa 

pentru invalizi, lifturi tip sanatorial, culoare mai largi, manere de sustinere in baie. 

 Amplasat in statiuni balneare 

 Hotel pentru sportivi dotate cu terenuri si Sali de sport 

 Amplasate in zone cu traditie sportive 

 Hotel de tranzit situat in apropierea garilor, aeroporturilor, agentiilor de voiaj. 

Motel este dispus pe orizontala, parcare pentru siguranta masinilor, are spatii pentru receptie; situate la 

iesirea, intrarea din /in oras, de-a lungul arterelor de circulatie. 

Vila de 1 – 5 stele are arhitectura specifica, dispune de spatii pentru bucatarie si sufragerie, dispune de 

spatii de parcare, include spatii de agrement in functie de categoria clasificata. 

 Amplasare in toate zonele de mare, de munte, statiuni balneare 

Pensiuni turistice urbana de 1-5 stele si rurala de 1-5 margarete sunt cladiri situate in gospodariile 

localnicilor sau in constructii independente avand arhitectura zonei. Pot dispune de amenajari in aer liber 

pentru odihna si recreere, parcari garaje, ofera petrecerea vacantei intr-un cadru natural, nepoluat, si o 

alimentatie naturala. 

 Amplasate in zone urbane sau rurale cu potential turistic ridicat 

Cabana, Camping, Popas turistic, Sat de vacanta sunt unitati cu arhitectura specifica, cu perimetru 

delimitat, dotate cu grupuri sanitate comune sau proprii (cabana de 5 stele), dusuri, vestiare, cantina 

restaurant, unitati comerciale sau de agrement, camere cu 2, 3, 4 paturi, spatii pentru receptie, parcare, 

spatii pentru joaca de copii. 
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 Organizarea unei structuri de primire turistice cu functiuni de cazare: 

 

In organizarea activitatii unei structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, respectiv a unei unitati 

hoteliere, se porneste de la conceptul de ospitalitate, care presupune, in primul rand, satisfacerea nevoilor 

de adapost si odihna (cazare) si cea de hrana (restauratie), dar si a altor necesitati impuse de statutul de 

turist, calator. 

 

Activitatile legate de asigurarea celor doua servicii hoteliere de baza: cazarea si restauratia au impus 

configurarea celor doua departamente structurale, de baza, ale unei unitati hoteliere, denumita chiar astfel, 

organizarea lor depinzand de capacitatea de cazare, de categoria de clasificare, dar si de conceptul 

organizatoric al unitatii respective. 

 

 Cazarea cuprinde: 

 I. Receptia (FRONT OFFICE) cu sectoare de activitate: 

- rezervari 

- receptie 

- concierge 

- caserie 

- centrala telefonica 

 Rol: promovarea si vanzarea serviciilor hoteliere, cazare si servicii suplimentare. 

 

II. Departamentul de etaj (HOUSEKEEPING) cuprinde sectoare de activitate: spatii de cazare, spatii 

de folosinta comuna (publice), oficii lenjerie, magazii pentru depozitat obiecte in dotare, spalatorie. 

 Rol: asigurarea igienei si amenajarea spatiilor hoteliere. 

Activitati: curatenia si igienizarea spatiilor de cazare si a celorlalte spatii hoteliere; dotarea si amenajarea 

spatiilor de cazare; intretinerea si gestionarea lenjeriei hoteliere; efectuarea de servicii suplimentare 

specifice. 

Activitatile desfasurate in acest departament constituie o parte importanta a parametrilor calitativi ai 

serviciului de cazare. De nivelul acestuia depinde in buna masura reputatia hotelului, contribuind decisiv 

la cresterea sau diminuarea vanzarilor, deci a gradului de ocupare a hotelului. Curatenia fiind, in multe 

situatii, motivul revenirii sau al renuntarii la serviciile hotelului respectiv. 

Rolul acestui departament este de a pregati spatiile pentru inchiriere, de a crea o atmosfera relaxata, 

primitoare pentru client, determinata de un mediu ale carui caracteristici sunt: igiena, confortul, siguranta, 
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atractivitatea, intimitatea, solicitudinea (atentia fata de cerintele clientilor ), curtoazia ( amabilitatea).   

 

 Sectoare de activitate 

 1. Spatii de cazare - obiective: 

- Asigurarea igienei, functionalitatii si a securitatii in camere si in spatiile aferente. 

- Dotarea camerelor cu lenjerie, produse cosmetice si de igiena, materiale informative si de promovare. 

- Prestarea serviciilor suplimentare specifice (lustruit incaltamintea, calcat imbracamintea, mici reparatii). 

- Rezolvarea situatiilor special (solicitari suplimentare – paturi, lenjerie, paturi/pleduri, pungi cu gheata, 

pungi (sticle) cu apa calda, fier de calcat, uscator de par, termometru etc, acordarea primului ajutor). 

- Pastrarea obiectelor uitate si pierdute. 

 2. Spatii comune (publice) - obiective: 

- Asigurarea igienei, functionalitatii si securitatii in spatiile comune atat in cele pentru clienti, exterioare 

si interioare, cat si in cele pentru personal. 

- Amenajarea si dotarea spatiilor comune, asigurarea aranjamentelor florale. 

- Efectuarea unor servicii speciale (dezinfectie, dezinsectie, ingrijirea spatiilor verzi etc). 

- Redecorarea dupa lucrari de renovare. 

- Decorarea la ocazii speciale (revelion, sarbatori religioase, intruniri festive). 

 3. Sectorul lenjerie si uniforme - obiective: 

- Gestionarea lenjeriei hotelului, cazare si restauratie, inclusiv uniforme. 

- Sortarea si asigurarea stocului necesar pentru fiecare categorie. 

- Intretinerea lenjeriei, efectuarea de reparatii si confectionarea unor elemente de lenjerie. 

4. Spalatoria – curatatorie are ca obiectiv: spalatul, curatatul lenjeriei hotelului si a lenjeriei 

imbracamintei clientilor, lucratorilor. 

 

III. Departamentul tehnic (intretinere): asigura buna funtionare a instalatiilor (sanitare, electrice, 

sistemelor de incalzire si climatizare), echipamentelor, mobilierului, utilajelor si a instalatiilor de 

spalatorie si curatatorie, a unor servicii suplimentare, intretinerea utilajelor si a instalatiilor din bucatarie. 

 

IV. Paza si Securitate: securitatea clientului in hotel este asigurata prin grija si vigilenta mai multor 

categorii de lucratori – portar, curier/bagajist concierge, receptioner, camerista, guvernanta, dar 

coordonarea actiunilor si permanentul control asupra respectarii normelor, precum si instruirea celor 

implicati, revin personalului specializat. 
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 Activitati: 

- asigurarea securitatii fizice in perimetrul hotelului; 

- adaptarea procedeelor preventive coordonatelor de amplasare si dotare a cladirii; 

- utilizarea mijloacelor moderne de supraveghere si alarmare; 

- asigurarea unui program coerent de instruire asupra factorilor de risc, prevenirii si actiunii in caz de 

pericol (incendiu, uragan, inundatie, cutremur, jaf, atacuri teroriste). 

 

 Spatiile rezervate clientelei includ: 

- spatiile de folosinta comuna - exterioare includ acces auto si pietonal, alei pietonale si spatii verzi, 

parcari, spatii aflate la intrarea in hotel, scari, rampe destinate persoanelor cu deficiente fizice, gradini, 

parcuri, elemente decorative, stalpi lumina, garduri, banci; 

- spatii de folosinta comuna - interioare includ intrarea in unitatile hoteliere, holul hotelului (receptie); 

- spatii cu functii comerciale includ birouri de turism, birou „rent-a car”, magazine diverse, saloane de 

infrumusetare s.a; 

- spatii cu alte destinatii includ sali polivalente, spatii cu functii de agrement si sport, exterioare terenuri 

de sport, piscine; 

- spatii destinate circulatiei includ ascensoare, scara principala, acces restaurant, bar de zi, terase, holuri 

si culoare, garaje. 

 Spatiile de cazare 

- Camera cu un pat individual (single) latimea patului minim 90cm; 

- Camera cu pat matrimonial latimea patului minimum 140 cm; 

- Camera cu pat dublu latimea patului minimum 160 cm; 

- Camera cu trei paturi individuale, cu patru paturi, camere comune cu mai multe paturi individuale; 

- Garsoniera reprezinta spatiul compus din: dormitor pentru doua persoane, salon, vestibul, grup sanitar 

propriu; 

- Apartamentul reprezinta spatiul compus din: unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare), 

sufragerie, vestibul, grup sanitar propriu; 

- In hotelaria internationala se intalnesc si alte tipuri de spatii de cazare precum – suite, camere alaturate, 

duplex; 

- Spatiile de alimentatie publica. 
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Dotarea spatiului de cazare 

- in vestibul: cuier, oglinda de perete, mocheta; 

- in camera propriu-zisa: doua paturi cu dimensiuni minime de 90 x 200 cm prevazute cu pleduri (pilote) 

perne si lenjeria aferanta, noptiere prevazute cu veioze, dulap cu doua module, masa cu doua scaune sau 

demifotolii, fotolii, masuta, scrumiera, tava cu pahare, telefon, diferite instalatii: aer conditionat sau 

climatizare, incalzire centrala sau pentru apel servicii, televizor, minibar frigorific, mocheta sau covor; 

- in baie echipamentul sanitar compus din: cada/ cuva, cu dus, lavoar si WC, bideu, portprosoape, 

portsapun, oglinda, suport pentru articole de toaleta; uscator de par montat pe perete (la 4 si 5 stele); 

covoras pentru evitarea alunecarii, cos gunoi, prosoape (de baie, fata, picior), halate baie (la 4 si 5stele), 

papuci unica folosinta (5 stele). 

  

 Curatenia spatiilor de cazare si zone comune 

La careu cand, camerista primeste programul de lucru al zilei, se stabileste si care sunt prioritatile zilei 

(grupuri, VIP-uri, cerinte ale clientilor la receptie etc); la inceperea lucrului, camerista trebuie sa verifice 

daca pe clanta usilor spatiilor de cazare ocupate nu a aparut fluturasul ROG SA-MI FACETI 

CURATENIE, in acest caz, clientul deja cazat are prioritate. Cand nu exista prioritati, ordinea in care se 

face curatenia in spatiile de cazare este urmatoarea: camere libere, camera eliberate, camere ocupate fara 

clienti, camere ocupate cu client. 

 

 Ordinea efectuarii curateniei intr-o camera libera 

- Se verifica pe diagrama care sunt spatiile de cazare libere si se alege unul dintre ele. 

- Se bate la usa camerei spunand „CAMERISTA”, se asteapta, se bate din nou si abia dupa aceea se 

descuie usa si se intra. 

- Camerista trebuie sa bata la usa oricarui spatiu de cazare cand vrea sa intre, indiferent care este statutul 

spatiului respectiv pe diagrama pe care o are, intrucat, de la momentul intocmirii diagramei spatiu de 

cazare, statutul spatiului respectiv se poate modifica sau poate a fost trecut gresit in diagrama etc. 

- Se aprind toate luminile, verificandu-se daca functioneaza (un bec se poate arde si in momentul stingerii 

lui). 

- Se deschid geamurile pentru aerisire (sau se da drumul la instalatia de aer conditionat). 

- Se verifica functionarea instalatiilor de aer conditionat, incalzire, sanitara etc., pentru a putea anunta 

eventualele defectiuni aparute. 

- Se verifica patul (pentru a fi sigur ca nimeni nu a folosit camera si a facut din nou patul), prosoapele si 

produsele de primire din baie (pentru acelasi motiv ca si patul). 
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- Se sterge praful (daca camera nu a fost inchiriata mai mult de o zi). 

- Se mai verifica inca o data pozitia tablourilor, draperiilor si aspectul general al camerei, se inchide 

geamul (acolo unde este cazul), se pulverizeaza cu un deodorant de camera (daca procedura este agreata) 

si se inchide usa. 

- Se raporteaza ca acea camera este de inchiriat. 

 

 Ordinea efectuarii curateniei intr-o camera eliberata 

 Curatenia trebuie sa se faca in urmatoarea ordine: 

- Se verifica caruciorul, pentru a vedea daca exista tot ce este necesar efectuarii curateniei si se fac 

completarile necesare; 

- Se verifica pe diagrama care sunt camerele eliberate si se alege una dintre ele; 

- Se trage caruciorul langa usa camerei alese, astfel incat sa nu fie deranjata circulatia clientilor pe 

coridor; 

- Se bate la usa spunand „CAMERISTA” (se repeta acest lucru de doua ori); 

- Se blocheaza usa in pozitia deschis; daca usa de la baie este inchisa, se bate si la aceasta, se asteapta si 

apoi se deschide; 

- Se aprind toate luminile si se verifica daca functioneaza; 

- Se desfac draperiile, se deschid geamurile, ( exista spatii de cazare la care geamurile nu se pot deschide, 

iar acolo se da drumul la instalatia de aer conditionat); 

- Se verifica daca sunt obiecte uitate de clientii care au locuit in acea camera; daca s-au gasit obiecte 

uitate, se anunta imediat la receptie pentru a fi anuntat clientul, restituirea acestora; 

- Se verifica inventarul spatiului de cazare si se anunta imediat la receptie eventualele lipsuri pentru a 

incerca recuperarea lor; 

- Se verifica starea instalatiilor si a dotarilor pentru a vedea daca sunt eventuale defectiuni; daca sunt 

anumite defectiuni se anunta guvernanta sau departamentul tehnic spre remediere, in cazul in care nu se 

remediaza defectiunea in ziua respectiva se trece pe diagrama camera defecta. 

- Se debaraseaza resturile menajere; 

- Se trage apa la WC si se aplica produsul sanitarizat din dotare in interiorul vasului WC, lasandu-se 10 

minute. 

- Se desfata paturile, lenjeria murdara se pune in sacul de pe carucior, inclusiv prosoapele de baie; 

- Daca spatiul are balcon, se curata intii acesta de paianjen, se matura se spala; 

- Se fac paturile confornm procedurilor stabilite; 

- Se curate, se sterg de praf si se lustruiesc mobilierul, tablourile, corpurile de iluminat, telefonul, 
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televizorul, radioul, pervazurile folosindu-se substantele necesare pentu fiecare suprafata; 

- Se inlocuiesc materialele publicitare indoite, mototolite sau cu adnotari pe ele; 

- Se intra in baie si se spala cada, faianta, robinetii, se clatesc se usuca sau se lustruiesc, se curata 

chiuveta, se spala canile, paharele, se curata oglinda; 

- Se curata WC-ul; 

- Se inlocuiesc consumabilele, se pun prosoape conform procedurilor stabilite; 

- Se spala podeaua; 

- Se aspira camera, se dezinfecteaza telefonul, intrerupatoarele, clantele; 

- Se inchid ferestrele, se face o ultima verificare a aspectului general al camerei, se pulverizeaza 

dezodorizant si se inchide usa. 

Lenjeria de pat se schimba la plecarea fiecarui client, iar la sejururi mai lungi lenjeria se schimba la 2 zile 

la hotel sau vila de 4-5 stele; la trei zile la hotel de 3 stele; la 4 zile in structuri de 2 si 1 stele; si ori de 

cate ori este nevoie. 

Pentru camerele ocupate de clienti in timpul sejurului curatenia de intretinere se face zilnic, urmand 

procedurile ca si la camerele eliberate, numai ca se schimba lenjeria conform categoriei de clasificare, in 

timpul sejurului, eventual se aranjeaza lucrurile clientilor, dar nu se umbla in bagajele clientilor. 

Se fac grafice pentru curatenia generala, pentru diferite evenimente si sarbatori, revelion, sarbatori 

religioase s.a. 
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PROGRAM DE LUCRU 

CAMERISTE 

 

HOTEL ………………………………. 

Saptamana …………………………. 

 

N
u
m

e 
 

S
ch

im
b
  

L
u
n
i 

 

M
ar

ti
  

M
ie

rc
u
ri

  

Jo
i 

 

V
in

er
i 

 

S
am

b
 

D
u
m

  

T
o
ta

l 

O
re

 s
u
p
l.

 

Radu   8 8 8 L

  

L

  

8 8 4

0 

 

Costeiu  8 8 8 8 8 L

  

L

  

4

0 

 

Petrescu   8 L

  

L

  

8 8 8 8 4

0 

 

Popovici   c

.m. 

c

.m. 

c

.m. 

8 8 8 8 2

4 

 

Dumitru  L

  

8 8 8 8 8 L

  

4

0 

 

Radovici   8 8 8 8 8 8 8 5

6 
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 PROGRAM DE LUCRU AL CAMERISTEI 

 

HOTEL ……………………………….. 

 

Numele     …………………………..                       Data  …………………. 

Etajul        …………………………..        Total camere  ………... 

 

Camera nr. Ocupat Plecare Curat Sosire Mentiuni 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      
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 RAPORTUL CAMERISTEI 

 

HOTEL  …………………………….. 

 

Data   …………………… 

Ora    …………………… 

Etajul  …………………… 

 

 

Camera  Numar persoane  SIMBOL 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

SIMBOL 

V  =  LIBERA     O  = OCUPATA  X  =  OCUPAT FARA BAGAJE 

B  =  BAGAJE – PAT NEOCUPAT  R  =  IN REPARATIE 
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RAPORTUL CAMERISTEI 

HOTEL  ……………………………. 

 

CHAMBERMAIDS 

OCCUPANCY REPORT 

 

Data / Date      …………………….. 

Etajul / Floor   .……………………. 

 

 

Nr. Camera/Room no. Liber /vac. Sau 

Ocupat/occ. 

Nr. Pers 

no. of     person 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

Acest raport se preda guvernantei in 

fiecare zi la ora  ………….. 

  

Nume / Name………………. Semnatura / Signature  

………………………

…… 
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LISTA DE CONTROL / CHECK-LIST 

Privind curatenia spatiilor de cazare 

 

HOTEL  ……………………………… 

Data   …………… 

 

N
r.

 

ca
m

er
a 

P
A

T
 

B
A

IE
 

P
O

D
E

A
 

(m
o
ch

et
a)

 

P
R

A
F

 

co
n
su

m
ab

ie
 

O
B

S
. 

2

03 

√ √ √ √ - Lipsa lista mic dejun 

2

04 

√ - √ √ √ Perdea dus rupta-murdara 

2

05 

- √ √ - √ Sub tv, pe tablou 

2

06 

- √ √ √ √ Aranjat prost 

2

07 

√ √ √ √ - Mototolite 

2

08 

√ √ √ √ √ √ 

2

09 

√ √ - √ √ Mocheta patata 

2

10 

√ √ √ √ √ √ 
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Numele si prenumele cameristei : …………………………………………… 

Concluzii : ………………………………………………………………….. 

Guvernanta,  

LISTA DE CONTROL / CHECK-LIST 

 

 

CAMERA NR.  ……… 

DATA  ……………….. 

 

 

Nr. 

Crt. 

ELEMENTE CONTROLATE Punctaj  

maxim 

Punctaj 

acordat 

OBSERVATII 

1 Aspect general al camerei 10   

2 Aerisire 2   

3 Tavan / pereti 2   

4 Tocarie ( usi, ferestre) 4   

5 Geamuri 5   

6 Draperii / Perdele 4   

7 Mocheta / covor /carpete 3   

8 Tablouri 2   

9 Lampi / veioze 2   

10 Prize / Intrerupatoare / Cabluri 3   

11 Televizor 1   

12 Radio 1   

13 Telefon 1   

14 Minibar 2   

15 Dulapuri ( umerase, perii ) 2   

16 Sertare ( set cusut ) 3   

17 Materiale publicitare 3   

18 Aspectul general al patului 5   

19 Lenjerie pat / Perne 5   

20 Paturi 2   
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21 Cuvertura 3   

22 Aspect general al camerei de baie 5   

23 Cada 5   

24 Lavoar 5   

25 Vas W.C. 5   

26 Baterii baie 4   

27 Faianta / Pardoseala 4   

28 Prosoape 1   

29 Consumabile in baie / Pahare 3   

30 Instalatie electrica ( prize etc) 3   

 TOTAL PUNCTAJ 10   

 

NUMELE si PRENUMELE CAMERISTEI: …………………………………………… 

PUNCTAJ OBTINUT  …………………………………………………………………… 

NOTA …………………………………………………………………………………….. 

RECOMANDARI  ………………………………………………………………………. 
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FISADE CONTROL 

HOTEL  ………………………………. 

 

CAMERA NR. ……………    DATA  …………….. 

 

ELEMENTE CONTROLATE OBSERVATII 

(defectiuni constatate) 

Responsabil cu 

remedierea 

Nr. bon de 

reparatii 

VESTIBUL    

Usa de intrare- Broasca/Cheia Lipsa nr. camera Dep. tehnic Nr. ……. 

Pereti     

Plafon     

Mocheta  Mudara – de curatat Camerista   

Cuierul  Rupt – de inlocuit Valet  

Dulapul / Umerase    

Lumina electrica (intrerupator, 

bec) 

Intrerupator defect Dep. tehnic Nr. ……. 

Alte elemente    

Aspect general    

CAMERA DE BAIE    

Usa    

Lumina (bec, prize, 

intrerupatoare) 

   

Pereti     

Robinete     

Canalizare     

Vas W.C.    

Lavoar     

Dus / Perdea dus    

Oglinda     

Suport oglinda / Pahare    

Alte elemente    

Aspect general    
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CAMERA    

Pereti / Plafon    

Mocheta / Covor    

Patul    

Somiera / Salteaua    

Salteluta de protectie Patata – de schimbat Camerista   

Patura / Pledul / Cuvertura    

Pernele     

Mobilierul     

Noptiera     

Masa / Scrumiera /Vaza Lipsa scrumiera Camerista   

Scaunele     

Comoda / Oglinda    

Ferestrele  Nu se inchid   

Geamurile  Murdare – de curatat  Camerista   

Draperiile / Perdelele Perdele murdare-inlocuit   

Iluminat     

Lampadar / Veioze    

Prize / Intrerupatoare / cabluri    

Incalzirea     

Calorifer     

Instalatia de aer conditionat    

Aparatura electrica    

Televizor / Radio Nu funct.telecomanda tv    

Telefon     

Alte elemente    

Aspect general    

Guvernanta :  …………………………….. 
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 Instrumente pentru organizarea activitatii 

 

 Fisa postului 

Aceasta specifică felul postului, denumirea lui, locul de muncă, responsabilitatea, relaţiile ierarhice (cui 

dă raport persoana si cine raporteaza persoanei), programul de lucru, activitatile pe care le implica postul, 

numarul zilelor libere si de condediu. 

 Programul de lucru 

Programul trebuie sa fie usor de citit si înţeles. El trebuie să fie afişat în biroul guvernantei şi într-o zonă 

unde să poată fi citit de tot personalul departamentului (ex. vestiar, sala de mese, etc.) 

 Programul trebuie sa conţină: 

 Numele lucratorilor; 

 Schimbul(tura) in care urmeaza sa lucreze; 

 Zilele de lucru si cele libere; 

 Zilele de concediu; 

 Numarul orelor de lucru; 

 Ore suplimentare. 

Programul poate fi realizat lunar (grafic lunar) in sens previzional, cu modificari ulterioare, in functie de 

necesitati, si apoi ca program saptamanal definitive.  

 La completarea programului trebuie tinut cont de următoarele aspecte: 

 Personalul cu norma intrega lucreaza de obicei 8 ore pe zi; 

 Saptamana de lucru este de 5 zile lucratoare; 

 Cele 2 zile libere pot fi sambata si duminica sau alte doua zile care de regula este bine sa fie 

consecutive; 

 In functie de politica unitatii, pauza de masa poate fi inclusa sau nu in cele 8 ore de lucru; 

 Majoritatea personalului va fi de serviciu in perioadele aglomerate. 

Planning-ul activitatii cameristei este un orar cu planificarea activitatilor (sarcinilor repartizate) pe o zi 

sau pe o saptamana pentru fiecare lucrator in parte, in care sunt prevazute detaliat spatiile repartizate si 

concret activitatile ce trebuie efectuate. 

Planning-ul (graficul) zilelor libere prevede cine este “in liber” si se face, de obicei, pe o luna, dar poate 

fi făcut, pentru programarea concediilor, si pe un an calendaristic, indicand pentru fiecare membru ziua 

libera sau zilele de concediu. Se planifica de obicei astfel, ca fiecare membru sa aiba in mod regulat un 

weekend liber si sta la baza programului de lucru saptamanal. 
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Fisa tehnologica (Job card)  reprezinta o fisa cu descrierea activitatilor ce trebuie executate (de exemplu 

curatarea băii sau curaţarea periodică a coridorului), specificand, pentru fiecare sarcina in parte, ce este de 

facut, cum trebuie realizat, ce echipament sau material de curatenie trebuie folosit, cat personal este 

necesar si unele puncte speciale, precum igiena sau securitatea care trebuie respectate. 

Raport (check-list) pentru controlul curateniei spatiilor de cazare. Reprezintă o listă de control prin care 

guvernanta generala sau guvernanta de etaj inregistreaza standardul de curatenie din fiecare spatiu (de 

cazare sau spatiu comun), zilnic sau saptamanal. 

Astfel de liste de control se pot utiliza si pentru inventarierea defectiunilor existente, atunci cand se face 

un control mai amanuntit al camerei Raportul cameristei (sau al guvernantei de etaj) prin care se 

inregistreaza si raporteaza, la terminarea schimbului, starea (statutul) camerelor care i-au fost repartizate. 

Raportul guvernantei generale se realizeaza prin centralizarea rapoartelor cameristelor sau ale 

guvernantelor de etaj din care se poate constata statutul tuturor camerelor unitatii respective in acea zi. 

 

 COMUNICAREA 

In timpul programului de serviciu, lucratorul de housekeeping intra in relatie directa cu ceilalti colegi din 

departament, prin comunicare intre ei sau cu colegi din alte departamente pentru a primi alte informatii, 

instructiuni sau raporteaza sefilor anumite probleme sau intra in contact direct cu clientii care isi exprima 

anumite cerinte sau nemultumiri. 

Comunicarea se realizeaza in diferite feluri: oral (prin discutie directa fata in fata sau telefonica; in scris – 

mesaje, formulare, liste etc; printr-o anumita atitudine – expresia fetei, privire, gesturi, adica printr-un 

limbaj al corpului. 

Vorbirea trebuie sa fie clara, cuvintele sa fie bine articulate, fara afectare, astfel incat sa poata fi inteleasa 

de toata lumea. 

Clientii se simt satisfacuti si respectati daca constata ca se asculta cu atentie ceea ce spun. Ei vor sa li se 

dea toata atentia si sa constate dorinta si capacitatea de a le cunoaste necesitatile. Ascultand cu atentie, se 

evita neintelegerile, se economiseste timp si se previn disfunctionalitati care pot provoca frustrari tuturor, 

stricand atmosfera de lucru in echipa. 

A asculta inseamna un proces activ care presupune: acordarea intregii atentii vorbitorului; interesul sa fie 

indreptat spre ceea ce spune vorbitorul, iar acesta sa nu fie intrerupt sau grabit in comunicare. Sa se retina 

aspectele importante si sa se ignore cele irelevante; sa se faca notite daca este nevoie; sa se stabileasca 

masurile ce trebuie luate. 

Limbajul corpului implica: atitudinea corporala – se refera la pozitia corpului - orientarea spre client, 

indica atentie, solicitudine; orientata lateral sau chiar cu spatele – indica lipsa de atentie, chiar dispret, 
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ostilitate. 

Tinuta personala trebuie sa fie reprezentativa, dar si adecvata tipului de activitate, mereu impecabila. 

Ecusonul trebuie sa fie vizibil, astfel clientul sa poata identifica persoana cu care intra in relatie. 

O prezenta ingrijita confera incredere, reprezinta oglinda activitatii departamentului, implicit a structurii 

de primire turistice, dar dovedeste si respect de sine. Este importanta starea sanatatii si igiena vietii 

personale, pentru a lucra cu placere intr-o stare de buna dispozitie. 

Gesturile ofera nenumarate posibilitati de a caracteriza persoana si starea ei din momentul respectiv. Ele 

trebuie controlate pentru a nu da nastere la false interpretari sau conflicte. Este recomandat a evita 

miscarile dezordonate care denota nervozitate, nerabdare, ticuri care denota lipsa de educatie si de 

control, gesturile vulgare. 

De aceea, distanta politicoasa ceruta de natura relatiilor profesionale trebuie respectata in orice situatie in 

care se impune intalnirea cu clientul si cu superiorii pe linie ierarhica. 

Privirea este importanta - a privi direct pe cel din fata, aratand real interes in ascultarea si intelegerea 

mesajului, dovedind astfel, solicitudine si dorinta de a rezolva problema. 

Zambetul exprima generozitate, imbogateste pe cel care il priveste, cat si pe cel careil daruieste. El creaza 

o atmosfera ospitaliera, devine un important instrument profesional. 

Salutul reprezinta o componenta esentiala a comportamentului profesional. In activitatea ospitaliera, 

salutul trebuie sa fie cordial, sa exprime sincer bucuria de a avea ca oaspete persoana respectiva. 

Intodeauna lucratorul este cel care saluta clientul. 

In fata nemultumirilor sau reclamatiilor clientului, camerista trebuie sa fie calma, sa indrepte lucrurile, sa 

nu se eschiveze, sa evite situatiile mai dificile. Se asculta cu solicitudine, se acorda atentie clientului, se 

cere scuze clientului, iar daca reclamatia nu este de competenta lucratorului in turism, a cameristei de a 

rezolva, se anunta clientul ca se va remedia nemultumirea, se urmareste rezolutia problemelor ivite pentru 

a fi remediate de cei in masura de executie. 

Fiind constient de importanta rolului sau in cadrul organizatiei, personalul de housekeeping nu trebuie sa 

se rezume doar la efectuarea curateniei si intretinerii spatiilor de cazare si comune, considerandu-se 

subordonat tuturor, ci si sa depisteze toate situatiile si posibilitatile prin care poate contribui la 

satisfacerea cerintelor clientilor, prin cunoasterea tuturor serviciilor si facilitatilor puse la dispozitia 

acestora. 
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 Planificarea activitatii proprii 

 Echipamente si materiale folosite in procesul de curatenie 

 Echipament electronic de curatenie  

1. Aspiratoarele – pot fi folosite la curatarea oricarui tip de suprafete, folosind diverse ustensile atasate. 

Ele pot fi folosite la aspirarea prafului si a particolelor mici de murdarie, cat si la aspirarea lichidelor 

varsate sau la spalarea si uscarea mochetelor sauimprastierea de substante dezodorizante in diverse spatii. 

2. Masini de curatat si lustruit pardoseala – au o perie mare sau mai multe perii mici care se invartesc si 

curata pardoseala. Apa si detergentul sunt imprastiate intr-un rezervor atasat masinii. In functie de tipul 

periilor, aceste masini pot fi folosite si pentru spalarea carpetelor, lustruire, aplicarea polish-ului si 

lustruire etc. 

3. Masini de curatat mochete, covoare si carpete – aceste masini sunt folosite pentru curatarea profunda a 

carpetelor si mochetelor. Ele au un rezervor pentru detergent si un sistem de creare a unei presiuni mari. 

4. Carucioare – sunt mai multe tipuri, construite dupa scopul folosirii: 

- carucioare pentru transportat lenjeria curata de la spalatorie la depozitul de lenjerie sau direct la oficiile 

cameristelor; 

- carucioare pentru transportul lenjeriei in spalatorie; 

- carucioare folosite in procesul de curatenie, pentru spatiile de folosinta comuna sau pentru spatiile de 

cazare. 

 

 Ustensile pentru curatenie 

- Lavete de panza sunt folosite la stergerea prafului, aplicarea polish-ului, spalarea si uscarea anumitor 

suprafete, strangerea unor lichide cazute pe jos etc. Lavetele sau carpele dde praf sunt facute din bumbac 

moale, uneori fiind impregnate cu substante care sa le mareasca puterea de colectare a prafului. 

- Buretii se folosesc pentru spalarea si limpezirea faiantei, cazilor, chiuvetei etc. 

- Maturi si perii sunt inca folosite la curatarea spatiilor comune exterioare, la cele interioare, sunt folosite 

la curatarea paianjenelor, perii de mana sunt folosite pentru indepartarea murdariei prin frecare manuala 

in locurile greu accesibile. 

- Mopuri – exista mopuri uscate folosite pentru colectarea prafului si a gunoaielor mici de pe podea sau 

pereti. 

- Mopuri pentru aplicat polish-ul, mopuri umede pentru spalarea podelelor. 
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 Materiale de curatenie 

- Detergentii sunt materiale de curatenie, care atunci cand sunt folositi in amestec cu apa, pot indeparta 

murdaria prin trecerea acesteia in suspensie, astfel incat nu se mai aseaza pe suprafata curata. 

Un bun detergent trebuie sa indeplinesca urmatoarele cerinte: 

- sa se dizolve bine in apa, sa nu fie toxic si periculos la manipulare, sa desprinda si sa mentina in 

suspensie resturile solide, sa poata fi usor indepartat prin clatire si sa nu lase urme, sa nu atace suprafetele 

curatate si mainile lucratorului. 

Este foarte important sa se respecte anumite reguli: 

- Folosirea detergentului corespunzator pentru fiecare suprafata care trebuie curatata, folosirea sistemelor 

de dozaj, diluarea corecta in apa la temperatura prescrisa, dizolvarea completa, folosirea unor ustensile 

curate, limpezirea abundenta, depozitarea detergentilor pe rafturi fixe, etichetarea tuturor cutiilor de 

detergent, cu semne de avertizare pentru cei toxici. 

 

 Aplicarea normelor igienico-sanitare 

 Aplicarea NPM -NPSI 

 Curatenia se face pentru mai multe scopuri: 

IGIENIC – prin curatenie putem stopa raspandirea bacteriilor care sunt responsabile de declansarea a 

foarte multor boli. 

 Bacteriile daunatoare se pot gasi in aer, in apa, in sol, in deseuri sau pot fi raspandite de oameni. 

Curatenia poate fi eficienta in impiedicarea raspandirii bacteriilor daca este facuta suficient de des si daca 

este facuta in conditii si cu metode igienice si de catre un personal care respecta normele de igiena 

prevazute de reglementarile in viguare si pe cele de igiena personala. 

In acest sens trebuie facuta deosebirea intre simpla curatenie si igienizare. Prin simpla curatenie se 

intelege indepartarea murdariei, ceea ce nu inseamna insa intodeauna si asigurarea unei depline igiene. 

Prin igiena se intelege ramura medicinei care studiaza mijloacele de pastrare a sanatatii si de prevenirea 

bolilor si ansamblul de reguli si masuri menite sa apere sanatatea. In ceea ce priveste normele de igiena 

aplicabile in structurile de primire turistice, ele sunt prevazute in O.M. sanatatii nr. 536 /1997 pentru 

aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, in special – 

Normele de igiena la unitatile de folosinta publica, care aplicate, conform acestor recomandari, asigura un 

mediu lipsit de riscuri pentru sanatatea personalului si al clientilor din unitatile de cazare. 

 

ESTETIC – un spatiu in care totul este curatat si arata impecabil poate fi aranjat astfel incat sa fie mult 

mai atractiv si mai primitor, un spatiu cu dotari de ultima generatie poate pierde in atractivitate daca nu 
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este curatat corespunzator; clientul isi va aduce aminte mai repede de o pata gasita pe canapea decat de 

calitatea materialului. 

INTRETINERE – lucrurile care sunt curatate periodic isi vor pastra aspectul si vor arata mult mai bine 

decat cele care nu sunt ingrijite. Curatandu-le sistematic, murdaria nu se depune si nu este nevoie sa fie 

frecate; cand lucrurile sunt foarte murdare trebuie sa se frece foarte mult pentru a le curata ceea ce poate 

duce la deteriorarea lor si la necesitatea de a fi inlocuite mult mai des. 

SECURITATE – prin indepartarea gunoiului se elimina riscul de accidentare prin alunecare sau cel de 

producere a unui incendiu; cand se efectueaza curatenia se face si o verificare a instalatiilor, eliminandu-

se astfel riscul de accidentare. 

 Materialele de curatenie se impart in urmatoarele categorii: 

- Detergenti 

- Acizi de curatenie 

- Substante abrazive 

- Solventi organici 

- Dezinfectanti 

- Dezodorizante 

- Materiale de lustruit (polish) 

Detergentii sunt materiale de curatenie care, atunci cand sunt folositi in amestec cu apa, pot indeparta 

murdaria prin trecerea acesteia in suspensie, astfel incat nu se mai aseaza pe suprafata curata. 

Un bun detergent trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 

- sa se dizolve bine in apa; 

- sa nu fie toxic si periculos in manipulare; 

- sa desprinda si sa mentina in suspensie resturile solide; 

- sa reduca tensiunea superficiala a apei, astfel incat aceasta sa poata  patrunde in profunzime suprafata; 

- sa poata fi usor de indepartat prin clatire si sa nu lase urme; 

- sa nu atace suprafetele curatate si nici mainile utilizatorului. 

Detergentii pot fi pe baza de sapun, de substante organice sintetice sau un amestec al acestora. Sapunul 

este facut de grasimi naturale si soda caustica, iar detergentii sintetici dintr-o combinatie de substante 

chimice, de regula derivate de petrol. 

Simbolul pH indica concentratia ionilor de hidrogen dintr-o solutie, concentratie prin care se poate 

determina in ce masura solutia este acida sau bazica. 

Valoarea 7 indica o solutie neutra, adica una care nu are nici caracter acid, nici bazic (alcalin), solutiile 

acide au valori mai mici decat 7, iar cele bazice valori peste 7. 
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Detergentii anionici (pH 7-9) acesti detergenti au toxicitate redusa, sunt putin agresivi pentru piele, se 

indeparteaza usor prin clatire si sunt necorozivi. 

Detergentii neutri (pH 7) au proprietati de emulsionare foarte buna si sunt folositi cu precadere la 

indepartarea grasimilor si uleiurilor, au toxicitate redusa; au spumare redusa, folositi in masinile de spalat 

mochete . 

Detergentii cationici (pH < 7) nu sunt folositi niciodata singuri, ei avand o foarte mica putere de 

curatare.Au actiune predominant dezinfectata care creste odata cu cresterea temperaturii. Au si efect 

antistatic, astfel incat pe o suprafata stearsa cu o solutie care contine si astfel de detergent, praful se 

depune abia dupa o perioada mai mare de timp. 

Detergenti amfolitici sunt scumpi, actioneaza atat in mediul acid, cat si in mediul alcalin.Au puternic 

efect detergent si efect dezinfectant. Sunt folositi la curatarea suprafetelor metalice pe care nu le 

corodeaza, avand toxicitate redusa. 

Detergenti alcalini (pH 9-12,5) sunt mult mai puternici decat ceilalti si sunt folositi pentru indepartarea 

grasimilor. Sunt ieftini, au spumare redusa, dar necesita o limpezire abundenta.Sunt folositi pentru 

curatarea suprafetelor foarte murdare.Sunt foarte agresivi fata de piele, astfel incat este necesara purtarea 

manusilor. 

Indiferent de tipul de detergent folosit este foarte important sa se respecte anumite reguli generale: 

- Folosirea detergentului corespunzator pentru fiecare suprafata care trebuie curatata. 

- Folosirea sistemelor de dozaj corespunzatoare. 

- Diluarea corecta in apa la temperatura prescrisa. 

- Dizolvarea completa inainte de folosire. 

- Folosirea unor ustensile curate care, dupa utilizare, sa fie spalate de orice urma de detergent. 

- Limpezirea abundenta, atunci cand este necesar. 

- Depozitarea detergentilor pe rafturi fixe, intr-o magazie uscata si bine ventilata. 

- Etichetarea tuturor cutiilor de detergent, cu semne de avertizare pentru cei toxici. 

Acizii de curatare sunt folositi in procesul de curatare diferita in tarie, de la acidul acetic foarte slab care 

se gaseste in otet la cidul clorhidric puternic coroziv. Acizii trebuie folositi intodeauna diluati, iar la 

folosirea lor trebuie purtate manusi, acizii tari fiind corozivi si otravitori. 

Acizii dizolva metalele si sarurile, fiind folositi la indepartarea petelor de rugina, cum sunt cele lasate de 

apa in zona robinetilor la cazi, chiuvete sau La WC, si a depozitelor de saruri minerale formate de apa 

dura in jurul robinetilor sau a scurgerilor. 

Otetul sau lamaia pot fi folosite pentru indepartarea petelor de pe obiectele de cupru sau arama sau a 

petelor lasate pe apa pe cazi, chiuvete, WC. Curatarea trebuie urmata de o limpezire abundenta pentru a 
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evita formarea altor pete sau deteriorarea suprafetelor metalice. Petele rezistente sunt indepartate cu acizii 

mai puternici. 

Avantajul folosirii substantelor speciale pentru curatarea anumitor suprafete este ca acestea contin 

cantitatea optima de acizii, necesara pentru indepartarea eventualelor pete (de exemplu: substante pentru 

curatat WCul, pentru curatat faianta, geamuri, suprafete metalice etc) fiind astefel inlaturat pericolul 

deteriorarii suprafetelor respective, datorita folosirii in exces a unor acizi. 

Substante abrazive sunt folosite pentru curatarea prin frecare a murdariei de pe suprafete dure. Puterea lor 

de curatare prin frecare depinde de duritatea si marimea particulelor substantelor folosite. Ca substante 

abrazive materialele, de la nisip pana la smirghel, in functie de murdaria care trebuie indepartata. Cel mai 

bine este sa se foloseasca produse special concepute pentru curatarea murdariei de pe diverse suprafete. 

Se elimina astfel riscul zgarierii suprafetelor datorita folosirii unor substante abrazive necorespunzatoare 

din punc de vedere al duritatii sau granulatiei pentru suprafata curatata. 

Solventii organici sunt folositi ca materiale de curatare pentru curatarea chimica si pentru indepartarea 

petelor.Ei sunt foarte toxici si de aceea trebuie folositi in spatii bine ventilate. Ei se folosesc la 

indepartarea grasimii sau a polish-ului de pe anumite suprafete care s-ar putea strica la folosirea unei 

solutii pe baza de apa. Datorita proprietatii de a se evapora, sunt folositi la curatarea geamurilor, a 

oglinzilor si a tablourilor, find prezenti in solutiile pentru curatarea acestora. Avand in vedere ca sunt 

inflamabili si toxici, doar o mica cantitate este tinuta in stoc.Solventii cei mai folositi sunt urmatorii: 

percloretina, tricloretina, terebentina, spirtul alb, acetona. 

Dezinfectantii sunt folositi numai in zonele unde pot sa apara diversi germeni (bacterii). Multi oameni 

cred ca mirodsul de dezinfectant este un indicator al gradului de curatenie, altii considera ca acest miros 

indica faptul ca in structura de primire sunt multi germeni si multe bacterii ce trebuie omorate. Avand in 

vedere aceste interpretari, dezinfectantii trebuie folositi cu discretie. Pentru a nu fi necesara folosirea lor 

separata prea des, produsele de curatenie pentru anumite zone cu risc de aparitie a bacteriilor, cum este 

WC-ul, au in componenta lor si dezinfectanti.Principalii dezinfectanti folositi de departamentul de 

hausekeeping sunt: clorul si compusii sai, iodoforii, acidul clorhidric, substante tensioactive. 

Dezodorizante sunt substane sau amestecuri de substante care au capacitatea de a absorbi sau atenua 

mirosurile neplacute. Dezodorizantele pot fi folosite si pentru a crea o anumita atmosfera, un anumit 

miros, dar trebuie avut grija sa nu fie folositi in exces, adica mirosul lor sa nu devina deranjant. 

Dezodorizantele pot fi folosite in diversele spatii ale structurilor de primire sau pentru grupurile sanitare. 

Cele folosite in spatiile structurilor de primire pot fi sub forma de spray, gel sau lichid. Sprayul este 

folosit dupa efectuarea curateniei intr-un spatiu si are o durata de eficienta mai mica. 

Dezodorizantele sub forma de gel sunt amplasate in anumite spatii ale structurilor de primire si au o 
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durata de eficienta mai mare. 

Dezodorizantele sub forma de lichid se pun in apa de limpezire pentru diverse suprafete, durata lor de 

eficienta fiind mai mare decat a spryurilor. Dezodorizantele pentru grupurile sanitare pot fi pentru 

incapere sau pentru W.C. Cele pentru incapere sunt similare cu cele pentru celelalte spatii ale structurilor 

de primire. Cele pentru W.C. pot fi pentru bazin sau pentru vasul W.C., folosirea unuia dintre ele fiind 

obligatorie la structurile de primire clasificate de la 2-5 stele. Desi sunt cunoscute ca dezodorante, aceste 

substante sunt de fapt o combinatie de substante dezodorizante, detergenti si dezinfectanti. 

Materiale de lustruit (polish-uri) – nu sunt materiale de curatenie, ci de lustruit, dar sunt depozitate in 

acelasi loc si de regula sunt folosite de aceeasi categorie de personal, dupa efectuarea curateniei 

diferitelor suprafete. Ele se aqplica pentru a forma o suprafata dura, protectoare, care sa impiedice 

aparitia, petelor, amprentelor digitale sau a zgarieturilor. De asemenea, se creeaza un luciu placut al 

suprafetelor pe care sunt aplicate. Exista polis-uri pentru suprafete metalice, pentru mobilier sau 

pardoseli, compozitia lor diferind. 

 Indiferent de compozitie si de tipul suprafetei, principiile generale de folosire sunt aceleasi: 

- In functie de suprafata, se foloseste tipul corespunzator de polish. 

- Se urmeaza cu exactitate tehnologia prescrisa. 

- Se aplica numai pe suprafete curate. 

- Se foloseste o cantitate cat mai mica pentru obtinerea finisajului dorit. 

- Se indeparteaza imediat orice cantitate de prisos. 

 Alegerea materialelor de curatenie 

Avand in vedere gama foarte mare de materiale de curatenie ce se gaseste pe piata, este sarcina 

guvernantei de a le gasi pe cele potrivite, in functie de natura suprafetelor ce urmeaza a fi curatate. Printr-

o alegere corecta va economisi timp si bani si va evita folosirea de materiale necorespunzatoare care ar 

putea deteriora anumite suprafete. 

 Principalele lucruri care trebuie luate in considerare la alegerea materialelor de curatenie sunt: 

- Tipul de murdarie ce trebuie indepartata; 

- Usurinta de folosire; 

- Suprafetele ce trebuie curatate si posibilitatea deteriorarii acestora; 

- Toxicitatea (pentru personal); 

- Mirosul (raportat la clientela); 

- Modul de ambalare; 

- Conditii de depozitare prescrise (daca unitatea dispune sau nu de ele); 

- Costul (raportat pret-calitate); 
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- Consumurile estimate (in functie de capacitatea structurii de primire); 

 Lenjeria folosita in structurile de primire turistice 

In industria hoteliera toate articolele care urmeaza a fi spalate sunt cuprinse sub aceasta denumire de 

lenjerie si anume cersafurile de pat, cearsafurile-plic, fetele de perna, fetele de masa, naproanele, 

prosoapele, dar si uniformele, perdelele, draperiile etc. 

Lenjeria unei structuri de primire este foarte importanta, mai bine spus aspectul acesteia, intrucat ofera 

clientului posibilitatea de a trage concluzii asupra gradului de curatenie si igiena din aceasta structura. 

Dar nu numai aspectul ei conteaza, ci si exploatarea ei corecta, deoarece inlocuirea lenjeriei uzate este o 

operatie foarte costisitoare, dar atunci cand este corect depozitata si corect spalata, viata ei poate creste 

considerabil. 

Marimea stocului de lenjerie - In fiecare structura de primire, marimea stocului de lenjerie ce urmeaza a 

fi cumparat trebuie sa fie foarte bine gandit, si anume in functie de categoria de clasificare a structurii 

respective si de alternativa aleasa pentru spalarea lenjeriei (spalatorie proprie sau spalarea pe baza de 

contract). 

Trebuie avut in vedere ca un stoc prea mare implica o cheltuiala initiala foarte mare, necesita un spatiu de 

depozitare mare, prezinta risc de producere a unui incendiu in cazul unei depozitari necorespunzatoare si 

posibilitatea ca rotirea stocului sa nu se faca corespunzator, existand astfel, pe de o parte lenjerie foarte 

uzata, pe de alta parte lenjerie total nefolosita care s-a ingalbenit stand.  

Un stoc prea mic poate duce, la un moment dat, la situatia sa nu mai existe lenjerie de schimb, iar 

folosirea prea intensiva la o degradare rapida a lenjeriei. 

 De aceea este indicat ca: 

- pentru cearsafurile de pat, cearsafurile- plic si fetele de perna sa existe 

cel putin trei schimburi pentru fiecare pat ( un rand pe pat , unul la spalatorie si unul in oficiul cameristei 

sau in depozitul central delenjerie ). 

- la cuverturile de pat, draperii, huse de protectie pentru saltele si perdele sa existe cateva in plus fata de 

cele din spatiile de cazare (aprox. 10% ), in acest fel nefiind necesara blocarea camerei respective atunci 

cand sunt trimise la spalat pentru ca s-au murdarit accidental. 

- la fetele de masa, naproane si tot ce se mai foloseste in restaurant, marimea stocului sa se stabileasca in 

functie de cate persoane servesc masa zilnic, de clasificarea restaurantului si de politica structurii 

respective privitor la termenele de schimbare. Cand se hotareste numarul minim necesar, trebuie luate in 

calcul toate evenimentele care pot avea loc in salile de restaurant. 

- la uniforme, sa se aiba in vedere frecventa cu care ele se pot murdari in mod accidental, pentru a stabili 

numarul minim necesar. 
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Atunci cand acest numar minim nu este bine stabilit, nu se poate emite pretentii privind tinuta 

personalului. Avand in vedere cele enuntate, pot exista anumiti angajati care sa aiba nevoie de cate trei 

uniforme, iar altii care sa aiba doar doua. Structurile de primire de capacitate mare si cu o clasificare 

superioara pot avea trei sau mai multe uniforme pentru fiecare angajat, existand un sistem centralizat de 

distribuire zilnica a uniformelor curate si de colectare a uniformelor folosite pentru tot personalul. 

Depozitarea lenjeriei - Pentru a preveni ca umezeala si mucegaiul sa se instaleze in spatiile de depozitare, 

acestea trebuie sa fie bine aerisite, ventilate si incalzite. Zona de depozitare trebuie tinuta in permanenta 

curata, aparitia insectelor sau a rozatoarelor trebuie sa fie anuntata imediat pentru a se lua masurile 

corespunzatoare de eliminare a acestora. Lenjeria se pastreaza intodeauna acoperita, pe rafturi, construite 

astfel incat sa nu se prafuiasca, iar lumina sa nu o decoloreze. 

Lenjeria trebuie aranjata in stive bine randuite, deoarece lenjeria depozitata necorespunzator se va sifona, 

iar atunci cand va fi folosita, va avea un aspect necorespunzator. Stocul de lenjerie trebuie rotit in 

permanenta crescand astfel durata de viata a lenjeriei, stiind ca lenjeria dureaza mai mult daca este lasata 

o perioada de timp sa se odihneasca. 

Paturile si plapumile ( pilotele) de lana se pastreaza in saci de polietilena sigilati. Cand nu este nimeni in 

depozitul de lenjerie, acesta trebuie incuiat din motive de securitate. 

Evidenta si controlul stocului de lenjerie - Indiferent de sistemul de spalare folosit, lenjeria este 

transportata printr-o multime de spatii si manipulata de foarte multe persoane. 

Camerista, de exemplu, desfata patul, strange lenjeria murdara si o preda lenjeresei. Aceasta o preda la 

spalatorie, spalatoresele o spala, apoi lenjeria curata este adusa in depozitul central de lenjerie si este 

numarata, verificata si aranjata pe rafturi.In functie de necesitati, lenjeria este repartizata pe etaje 

cameristelor care o folosesc pentru a infata din nou paturile .In fiecare etapa a circuitului pe care il face 

lenjeria trebuie luate masuri astfel incat: 

- sa fie disponibila suficienta lenjerie curata si in bune conditiuni (nesifonata, nemototolita, fara pete etc), 

la 

momentul oportun si acolo unde este nevoie; 

- sa fie prevenite, pe cat posibil, inlocuirile si furturile de lenjerie. 

Pentru a tine o evidenta exacta a stocurilor de lenjerie si a locului unde se afla aceasta la un moment dat, 

exista patru metode de control care sunt folosite in mod frecvent. 

1. Curata in schimbul celei murdare (curata pentu murdara) 

Aceasta metoda se foloseste cand exista un depozit central de lenjerie, mai ales in structurile de capacitate 

mica. Nici un obiect de lenjerie curata nu poate fi obtinut daca nu se da unul murdar in schimb. In 

restaurant, de exemplu, se strang fetele de masa si naproanele, se duc la depozit , de unde se iau altele 
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curate cu care se acopera apoi mesele. Daca raman mese neacoperite, este clar ca fetele de masa au 

disparut in restaurant si controlul trebuie facut acolo. La fel se intampla si in cazul desfatarii si infatarii 

paturilor, fiecare camerista fiind obligata sa justifice lipsa unor articole de care are nevoie. Un dezavantaj 

al acestei metode este faptul ca lenjeria curata si cea murdara pot ajunge foarte aproape una de cealalta si 

exista pericol ca lenjeria murdara sa o infecteze pe cea curata. Un alt dezavantaj este ca paturile sau 

mesele de restaurant raman descoperite destul timp, ele putand fi aranjate fara a face intai schimbul. 

2. Stoc prestabilit - Un anumit stoc de lenjerie este furnizat zilnic, stoc stabilit pe baza termenelor 

practicate pentru schimbarea lenjeriei (in concordanta cu cele legale) in spatiile de cazare ocupate si a 

numarului de spatii repartizat fiecarei cameriste. Cantitatea de lenjerie ramasa nefolosita este returnata la 

sfarsitul schimbului. Aceasta metoda este folosita cand nu exista spatii pentru depozitarea lenjeriei pe 

fiecare palier. 

Pentru ca este foarte greu de determinat marimea stocului, se face in general o supradimensionare a 

acesteia, ceea ce poate duce la neobservarea in timp util a disparitiei de obiecte. 

3. Completare stoc - In aceasta varianta, fiecare carucior sauoficiu de etaj este completat cu cantitatea de 

lenjerie care ii lipseste pana la numarul prestabilit, in functie de spatiile de cazare pe care le are de curatat 

fiecare camerista. Lenjeria nefolosita este lasata pe carucior pana a doua zi. 

Metoda se poate folosi cand exista un spatiu in care caruciorul sa poata fi depozitat in conditii de 

securitate la sfarsitul programului sau exista oficii de etaj. Avantajul acestei variante este ca, in orice 

moment, exista un stoc disponibil, stoc care poate fi folosit pentru a satisface toate cerintele clientilor. 

4. La cerere - In aceasta varianta, personalul verifica si stabileste cu exactitate de cata lenjerie are nevoie, 

dupa care completeaza o cerere de lenjerie. Predarea lenjeriei murdare si preluarea celei curate se face pe 

baza de bon. Pentru fiecare persoana se tine o evidenta exacta a lenjeriei primite si a celei predate pentru a 

nu aparea nici un fel de minusuri sau daca este cazul, sa se poata stabili unde au aparut acestea. 

Aspectele privind securitatea muncii in structurile de primire turistice sunt prevazute in Ordinul nr 

55 din 1997 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie 

publica si transport pe cablu. 

Operatiile si activitatile desfasurate zilnic in structurile de primire turistice au ca obiect: 

- se verifica zilnic: prizele electrice la care sunt conectate televizoare, veioze, aparate pentru barbierit, 

fonul pentru uscat parul, sistemul de conditionare a aerului, functionarea ascensoarelor, verificarea starii 

ferestrelor si a geamurilor, starii mobilierului, instalatia sanitara, verificarea sobelor de incalzit, mai ales 

cele care utilizeaza gaze naturale. 

 - se verifica folosirea aparatelor si dispozitivelor – aspiratorul de praf,masini de curatat podele. 
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Ordonanta Guvernului nr. 60 / 1997 privind apararea impotriva incendiilor si completata prin O.G. nr 

114 /2000 defineste: apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de masuri tehnice si 

organizatorice,precum si activitati specifice, planificate si realizate potrivit prezentei ordonante, in scopul 

de a asigura identificarea, evaluarea, controlul si combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetatenilor 

asupra acestora, precum si interventia operativa pentru salvarea si acordarea ajutorului pentru persoanele 

aflate in pericol, stingerea incendiilor si limitarea efectelor acestora. 

 Incendiile reprezinta un real pericol pentru o structura de primire turistica avand in vedere ca: 

- Multi dintre clienti nu au avut timp sa se familiarizeze cu cofiguratia spatiilor; 

- Se poate produce in timpul noptii cand majoritatea clientilor dorm si este posibil sa nu auda alarma; 

- Intr-o cladire cu foarte multe persoane este dificil sa se controleze comportamentul acestora, iar unele 

persoane este dificil sa se controleze comportamentul acestora, iar unele persoane pot fi neglijate sau pot 

reactiona imprevizibil; 

-Un incendiu intr-o structura de primire turistica poate provoca pagube imense sau chiar pierderea afacerii 

respective, poate duce la accidente sau chiar moartea unor persoane. 

 Masuri de prevenire: 

- Marcarea locurilor unde exista pericol de incendiu si interzicerea fumatului in aceste zone; 

- Verificarea periodica a instalatiei electrice; 

- Interzicerea folosirii mijloacelor imporovizate de incalzire (resouri s.a.); 

- Evitarea incarcarii instalatiei electrice peste sarcina normala; 

- Interzicerea suspendarii corpurilor de iluminat direct de cablu; 

- Interzicerea folosirii substantelor inflamabile in apropierea surselor de caldura sau in spatii inchise; 

- Verificarea periodica a instalatiilor de ventilare si conditionare a aerului; 

- Depozitarea gunoiului in exteriorul cladirii; 

-Afisarea cu recomandari privind evitarea fumatului in pat, aruncarea tigarilor aprinse in locuri 

nepermise; 

- Iluminarea corespunzatoare a spatiilor exterioare pentru a putea fi supravegheate si a nu crea conditii 

unor persoane rauvoitoare sa actioneze (incendiere intentionata). 

- Remedierea eventualeleor defectiuni depistate in urma verificarilor, vor fi executate de persoane 

corespunzator calificate (electricieni, mecanici). 
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Curatenia si aranjamentul spatiilor de cazare, a salilor comune, culoare, schimbarea lenjeriei, prosoapelor, 

halatelor de baie si aprovizionarea zilnica cu materiale consumabile (sapun, hartie igienica, becuri, pahare 

etc) se va efectua de personal instruit in acest scop (cameriste). 

Activitatea de curatenie se va desfasura conform instructiunilor proprii, dupa tehnologii specifice gradului 

de amenajare si dotare a fiecarui hotel. Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea obiectelor 

sanitare se vor utiliza conform reglementarilor organelor sanitare si instructiunilor emise de furnizori. 

Este interzisa curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare fara utilizarea echipamentului de protectie si 

de lucru din dotare 9 manusi din cauciuc, halite etc).  

Este interzisa spalarea cu lichide inflamabile a covoarelor, carpetelor, parchetului etc., precum si uscarea 

lor in interiorul spatiilor ce nu sunt destinate acestui scop. In timpul spalarii pardoselilor cu petrosin sau 

alte lichide inflamabile, focul in camere va fi stins, nu se va fuma si nu se va utiliza focul deschis, iar 

geamurile vor fi deschise. Substantele inflamabile si combustibile se pastreaza in bidoane inchise sau 

cisterne, indicandu-se prin etichete continutul acestora, asigurand respectarea normelor PSI. Materialele 

inflamabile de intretinere si curatenie (neofalina, benzina, ceara de parchet) vor fi pastrate cu respectarea 

normelor PSI.  

Utilizarea substantelor insecticide se va face de catre personal de la firme specializate sau personal 

propriu specializat in acest scop. Substanele insecticide se vor pastra in spatiu special amenajat, ventilat 

natural, in recipiente sau cutii cu etichete care sa semnalizeze pericolul pe care il prezinta. 

Camerele si locurile de odihna vor fi dotate cu scrumiere, iar holurile, coridoarele si scarile vor fi dotate 

cu scrumiere si vase cu picior pentru aruncarea resturilor de tigari si chibrite aprinse. 

Este interzisa amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor, langa balustradele scarilor sau pe 

caile de evacuare.  

Aprinderea si stingerea focului in camerele cu sobe incalzite cu gaze naturale se vor efectua de catre 

personalul de serviciu, instruit in acest scop, care va controla la intervale relativ scurte daca focul arde. 

Cheile de inchidere si deschidere a gazului metan se vor pastra de persoanele de serviciu, fiind interzis 

chiriasilor sa manevreze robinetele de gaze de la sobelede incalzit din camere.  

Este interzisa functionarea lifturilor fara verificarile tehnice periodice, prevazute de cartea tehnica a in 

stalatiei si a Prescriptiilor tehnice ISCIR. Intretinerea si reviziile tehnice ale lifturilor se face numai de 

catre persoane specializate si autorizate in acest scop. 

Covoarele care acopera scarile vor fi bine fixate petrepte pentru a evita alunecarea accidentala a 

personalului si a clientilor. 

Este interzisa utilizarea aparatelor care prezinta pericol de incendiu (resouri, spirtiere, lampi cu gaze), in 

camerele destinate cazarii din vile, cabane si popasuri turistice construite din lemn.  
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Centralele termice proprii structurilor de primire turistice vor fi exploatate de personal calificat si 

autorizat, conform normelor specifice si a prescriptiilor tehnice.  

Este interzisa curatarea geamurilor din exteriorul constructiilor fara schele, platforme, nacele spacial 

amenajate si fara asigurarea cu centuri de siguranta a executantilor. 

 

 Servicii suplimentare 

 SERVICII HOTELIERE DE BAZA  

 - cazare 

- restauratie 

SUPLIMENTARE  

- cu plata 

- fara plata 

- perechi 

Serviciile suplimentare cu specific de etaj pot face parte din toate cele trei tipuri de servicii suplimentare, 

fiind servicii in care in mod direct sau indirect este implicat personalul departamentului de housekeeping. 

Spalatul si calcatul lenjeriei clientului - Este un serviciu suplimentar cu plata, caracteristic 

departamentului de housekeeping. Modul de efectuare a acestui serviciu difera da la unitate la unitate, in 

functie de dotarile existente. 

Prin lista de servicii suplimentare care inmod obligatoriu trebuie sa existe in mapa din spatiul de cazare 

(la unitatile de la 3 stele in sus), clientul poate fi informat asupra modului in care poate beneficia de acest 

serviciu. In dulapul din spatiul de cazare trebuie sa existe lista de spalatorie cu indicarea obiectelor care 

pot fi spalate si tarifele practicate, impreuna cu o punga pentru lenjeria care urmeaza a fi spalata. Este 

indicat ca lista sa fie facuta in minimum doua exemplare si clientul sa aiba posibilitatea sa completeze pe 

aceasta lista numarul de obiecte, din fiecare categorie, date la spalat. Cand obiectele sunt aduse de la 

spalat, clientului i se returneaza si una dintre liste, neexistand astfel posibilitatea producerii unor 

incurcaturi sau pierderi. Cealalta copie a listei ajunge la receptive si este incarcata nota de plata a 

clientului cu aceasta suma. 

In functie de procedurile agreate de unitatea respectiva, clientul poate: 

- lasa punga pentru spalatorie in spatiul de cazare, urmand a fi luata de camerista, dusa la spalatorie (cand 

spalatoria se afla in incinta) si apoi returnate clientului lucrurile spalate; 

- duce punga la receptie, urmand a fi colectata de acolo de persoana care se ocupa de efectuarea acestui 

serviciu ( valet, ingrijitoare hol, camerista, curier) si primeste lucrurile spalate in camera. 

Acest serviciu este mult mai simplu de efectuat in unitatile care au spalatorie proprie. In unitatile de la trei 
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stele in sus trebuie gasite solutii pentru efectuarea acestui serviciu chiar si atunci cand nu exista spalatorie 

proprie. In acest caz se poate procura masini casnice de spalat si se cauta un loc adecvat pentru 

amplasarea lor, se face un contract cu spalatoria care se ocupa si de lenjeria unitatii sau cu o alta 

spalatorie mai apropiata sau camerista este cea care se ocupa de spalarea lucrurilor clientului. 

Indiferent de modalitatea si tarifele (care trebuie sa fie adaptate la clientele unitatii) la care acest serviciu 

este oferit, este mai bine ca acei clienti care au nevoie de acest serviciu sa poata beneficia de el, decat sa-

si spele si sa-si calce singuri (situatie in care se pot produce degradari ale mobilei sau mochetei, cheltuieli 

suplimentare pentru curentul si apa consumate, dar si un pericol de incendiu in camera). 

Curatatul si calcatul imbracamintei clientilor 

Daca serviciul de spalatorie poate fi rezolvat mult mai simplu (ca ultima alternativa fiind efectuarea lui de 

catre camerista), cu serviciul de curatatorie exista mai multe probleme. Nici chiar toate unitatile hoteliere 

de 4 si 5 stele nu au curatatorie proprie, iar acest serviciu nu mai poate fi efectuat, sub nici o forma, de 

catre camerista. Cand exista curatatorie proprie, serviciul se efectueaza similar cu cel de spalat si calcat 

lenjeria clientului, in dulap existand si o lista pentru curatatorie. Cand nu exista curatatorie proprie, 

unitatea, daca are de la 4 stele in sus, trebuie sa aiba un contract cu o curatatorie din apropiere, iar 

serviciul se efectueaza cu ajutorul curierului. 

Reparatul lenjeriei si imbracamintei clientului 

Acest serviciu poate fi efectuat cand in cadrul departamentului de housekeeping exista o croitoreasa. 

Pentru a beneficia de acest serviciu, clientul apeleaza la receptie, guvernanta sau camerista, in functie de 

procedurile agreate. In functie de ceea ce are in mod concret de reparat, camerista este cea care duce 

lucrurile la croitoreasa si tot ea le aduce sau este chemata direct croitoreasa pentru a discuta cu clientul. 

Pentru serviciile prestate se completeaza un bon de prestari servicii care este dus la receptie si incarcat in 

nota de plata a clientului. 

Curatatul si lustruitul incaltamintei clientului 

Acest serviciu se efectueaza in orice unitate de la 1 la 5 stele de catre camerista sau alt lucrator al 

departamentului de housekeeping. De regula, in unitatile de 3-5 stele serviciul se efectueaza gratuit, iar in 

unitatile de 1-2 stele serviciul se efectueaza cu plata. In lista cu serviciile suplimentare oferite de unitatea 

respectiva este obligatoriu sa fie trecut daca serviciul se efectueaza cu plata sau este gratuit. 

Un mod elegant de a oferi acest serviciu in hotelurile de 4 si 5 stele este urmatorul: in holul spatiului de 

cazare exista un covoras de plastic de forma a doi pantofi; clientul este anuntat in lista de servicii 

suplimentare ca, daca doreste sa fie curatati sau lustruiti pantofii, sa-i lase pe acest covoras; in felul acesta 

el nu trebuie sa mai anunte camerista in mod special. 

In orice spatiu de cazare este obligatoriu sa existe perie pentru incaltaminte sau alte materiale cu functiuni 
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similare. 

La unitatile de 4 si 5 stele este obligatoriu sa existe si aparate de curatat si lustruit incaltamintea, care sunt 

de obicei, amplasate pe coridor, in apropierea lifturilor. Folosind aceste aparate, timpul de asteptare la lift 

pare mai scurt pentru clientii nerabdatori, dar se ofera si un serviciu util, iar clientii nu mai trebuie sa 

apeleze pentru efectuarea acestui serviciu la o alta persoana, folosirea masinilor de acuratat fiind practica 

si oferind rapiditate in executie. 

Minibar 

Exista minibarul frigorific dotat cu produse specifice pentru minibar este obligatorie in unitatile hoteliere 

de 3-5stele. Numarul produselor din minibar poate varia de la un spatiu de cazare la altul sau de la o 

unitate la alta. Este obligatoriu sa existe o lista a produselor din minibar, cu preturile practicate care sa fie 

afisata intr-un loc vizibil. Gestionarea produselor din minibar poate fi facuta de catre camerista, de catre 

personalul de la room-service sau de catre o alta persoana din departamentul de restauratie. In gestionarea 

minibarului pot sa apara probleme legate de plata produselor consumate. Pentru ca problemele sa fie cat 

mai mici, trebuie sa existe o comunicare eficienta intre receptie si persoana care raspunde de minibar. 

Pentru evitarea pierderilor, prin neachitarea produselor consumate, s-au gasit chiar si o serie de solutii 

constructive. Astfel, la ora actuala, spatiile de cazare pot fi dotate cu diverse tipuri de minibaruri, de la 

cele care, constructiv sunt niste frigidere obisnuite, la cele care au montat pe usa un sistem de atentionare 

cu doua beculete - cel verde indicand faptul ca nu s-a umblat in minibar, iar cel rosu indicand faptul ca s-a 

umblat - pana la minibaruri conectate la computerile din receptie unde, la ridicarea produsului de pe locul 

lui este automat trecuta consumatia in nota de plata a clientului. 

Pastrarea obiectelor uitate de clienti - Acesta este un serviciu suplimentar fara plata caracteristic 

departamentului de housekeeping. Locul unde un client poate uita cel mai frecvent diverse obiecte este 

spatiul de cazare, camerista fiind cea care le gaseste. In momentul gasirii unui obiect uitat de client, 

primul lucru care se face este sa fie anuntata receptia, existand posibilitatea ca acel client sa nu fie parasit 

inca unitatea. Daca clientul a plecat obiectul este predat guvernantei. Guvernanta tine un registru de 

evidenta a obiectelor uitate in care sunt trecute toate obiectele care se pastreaza. Pastrarea se face timp de 

un an, dupa care pot fi date persoanei care le-a gasit, pot fi valorificate, sau donate unei case de batrani 

sau copii, dupa caz. 

Exista anumite reguli dupa care se selecteaza obiectele care se pastreaza si anume: 

- Alimentele perisabile se pastreaza doar pana la expirarea termenului de valabilitate, daca nu sunt 

incepute, apoi se distrug. 

- Lenjeria intima folosita nu se pastreaza. 

- Marfurile consumabile, in cantitate mica, nu se pastreaza (pasta de dinti, sampon etc). 
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- Banii, dupa 24 ore se depun la banca. 

- Bijuteriile se depun in seiful unitatii pe baza de proces verbal. 

- Obiectele de imbracaminte / incaltaminte se pastreaza. 

- Obiectele care se pastreaza se impacheteaza, fiecaruia i se ataseaza un numar de ordine corespunzator 

celui din registru si se pun intr-un spatiu incuiat, cheia gasindu-se la guvernanta. 

 

Trezirea clientilor la ora solicitata - Este un serviciu suplimentar fara plata, specific receptiei, dar in 

anumite situatii poate fi implicat si personalul departamentului de housekeeping in efectuarea acestui 

serviciu. Implicarea personalului de housekeeping are loc in unitatile in care nu exista telefoane in spatiile 

de cazare. 

 

Ce se pune in baie?  

Prosoape – pentru fiecare client ce urmeaza a fi cazat se pun in baie cate trei prosoape: 

- prosop plusat pentru fata 

- prosoape plusate pentru baie si picioare (inclusiv la hotelurile de 1 stea care au camere cu baie). 

Calitatea acestor prosoape difera in functie de clasificarea structurii respective, culoarea lor trebuie sa fie 

alba. 

Prosoapele se schimba dupa plecarea fiecarui client, iar pe parcursul unui sejur mai lung, termenele legale 

pentru schimbarea lor conform O.M.T. 510/2002 sunt: la 2 zile pentru unitatile clasificate la 3, 4 si 5 

stele; la 3 zile pentru unitatile clasificate la 1, 2 stele sau ori de cate ori este nevoie. 

 

Halate si papuci – in unitatile de 4 si 5 stele este obligatoriu sa existe, pentru fiecare client, halat plusat 

pentru baie si papuci de unica folosinta. Pentru sejururi mai lungi, halatele se schimba la 3 zile. Papucii 

care se pun la dispozitie sunt papuci de prosop, de unica folosinta, ceea ce inseamna ca fiecare client 

atunci cand pleaca, daca doreste si-i poate pastra, pentru ca oricum ei nu mai sunt folositi pentru alt client. 

 

Prosop pentru iesirea din baie – Foarte multe unitati folosesc in locul covorasului de protectie pentru 

evitarea alunecarii, care este obligatoriu sa existe in grupurile sanitare dotate cu cada de baie sau dus, 

niste prosoape speciale mult mai groase. Acestea, din motive de igiena, sunt schimbate de regula zilnic. 

Ele pot fi puse de camerista pe marginea cazii, pe cabina de dus sau in alt loc, in functie de procedurile 

agreate, astfel ca orice client sa poata recunoaste destinatia lor. 

 

Uscatorul de par – In unitatile de 4 si 5 stele este obligatoriu sa existe in dotarea camerei de baie si un 
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uscator de par. Acestea sunt de regula unele speciale, tip hotelier, care sunt fixate pe peretele camerei de 

baie pentru a evita ca, din neatentie sau intentionat, acestea sa fie luate de clienti. In unitatile in care 

uscatorul nu este obligatoriu sa existe in dotare, acesta si aparatul electric de ras sunt singurele aparate 

electrice pe care clientul le poate aduce in spatiul de cazare fara sa ceara permisiunea conducerii unitatii. 

Unele hoteluri ofera, pentru clientii care nu si-au adus uscator de par propriu, posibilitatea ca acesta sa 

poata fi inchiriat la receptie. 

 

Oglinda de machiaj – Este o oglinda speciala care mareste imaginea si care este folosita si de barbati 

pentru ras. Ea nu este obligatorie sa existe in dotare, dar hotelurile de categorie superioara o pun la 

dispozitia clientilor, ca un plus de atentie si confort. 

Produse de primire obligatorii - O.M.T.510 / 2002 prevede ca: 

- la unitatile de 1 si 2 stele fiecarui turist trebuie sa i se puna la dispozitie: sapun sau dozator cu sapun 

lichid si hartie igienica; 

- la unitatile de 3,4 si 5 stele fiecarui turist i se pune la dispozitie: sampon spumant sau gel pentru dus, 

casca de baie, sapun tip turist ( toate ambalate). 

Produsele puse la dispozitia clientilor pot fi in ambalaje personalizate (cu sigla unitatii, adresa etc) sau 

nepersonalizate. 

Personalizarea ambalajelor depinde de capacitatea de cazare a unitatii respective. De regula o unitate cu 

capacitate mica de cazare nu isi poate permite produse personalizate, costurile fiind destul de mari daca 

numarul comandat este mic. 

O noua tendinta care incearca sa se impuna pe piata este aceea a folosirii dozatoarelor. 

Sistemul cu dozatoare prezinta anumite avantaje: 

- consumul clientului nu mai este limitat; 

- incarcarea dozatoarelor se face periodic, in functie de consum; 

- se pot folosi produse cu marci consecrate (Dove, Pantene etc.); 

- costurile sunt mai mici prin achizitionare en gros. 

 

Alte produse de primire 

Unitatile care fac parte din lanturi hoteliere internationale, pe langa produsele de primire obligatorii la noi 

in tara doteaza baia si cu produsele de primire obligatorii in lantul respectiv. 

Astfel de produse pot fi: 

- servetele de hartie si servetele parfumate; 

- servetele sau vata pentru demachiat; 
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- set de diverse tipuri de sampon (pentru par normal, gras, uscat); 

- lotiune de corp; 

- apa de gura; 

- pudra de talc; 

- periuta si pasta de dinti; 

- aparat de ras de unica folosinta si crema de ras; 

- pieptan cu sigla hotelului; 

- pila de unghii; 

- pungi sanitare pentru tampoane igienice. 

O parte din aceste produse pot fi puse in toate spatiile de cazare, altele doar in anumite tipuri de camere. 

Pentru V.I.P.-uri produsele sunt ambalate mai elegant, sunt de alta calitate sau in cantitate mai mare. 

Unitatile clasificate la 3, 4 si 5 stele care nu fac parte din lanturile hoteliere internationale pun in camera 

de baie o parte din aceste produse. 

 

Materiale informative disponibile in camera 

Ordinul M.T.510/ 2002 prevede existenta in toate spatiile de cazare a unor mijloace scrise, realizate 

estetic si tiparite in limba romana si in cel putin doua limbi de circulatie internationala, cuprinzand 

informatii utile pentru turisti cu privire la: 

- instructiuni de folosire a telefonului; 

- tarifele interne si internationale pentru convorbiri telefonice; 

- lista cuprinzand serviciile suplimentare oferite si tarifele pentru cele cu plata, cu indicarea modalitatilor 

de solicitare a serviciului in camera; 

- lista pentru room-service; 

- lista cuprinzand preturile produselor din mini-bar, dupa caz; 

- programul TV pentru saptamana in curs, dupa caz; 

- informatii turistice privind zona sau localitatea; 

- harti cu localizarea hotelului in cadrul zonei sau localitatii, pentru unitatile de 3,4 si 5 stele; 

- chestionare pentru testarea opiniei turistilor cu privire la calitatea serviciilor oferite; 

La hotelurile de 3,4 si 5 stele, materialele vor fi prezentate in mape speciale, in fiecare spatiu de cazare 

sau prin afisare cu mijloace electronice. 

In afara de aceste materiale, prevazute de O.M.T.510/2002, mai pot fi dispuse in camera fluturasi, afise 

sau stative cu afise trase in plastic cu diferite indicatii sau informatii, de asemenea si in limbi de circulatie 

internationala, referitoare la masuri de prevenire a incendiilor ( referitor la fumat, utilizarea aparatelor 
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electrice in baie si camera), politica de protectie a mediului a hotelului cu invitatia amabila privind 

contributia posibila a clientului ( consum de apa, curent electric etc). 

Obiectele care trebuie sa fie puse obligatoriu la dispozitia clientilor, conform O.M.T.510/2002 sunt: 

- Perii pentru haine si perii pentru incaltaminte sau alte materiale cu functiuni similare – la toate unitatile 

hoteliere (1-5 stele). 

- Trusa pentru cusut (la unitatile de 5, 4, 3 stele); 

- Ac si ata la unitatile de 2, 1 stele; 

- Umerase (4 bucati / persoana); 

- Scrumiere de masa pentru camerele si spatiile desemnate pentru fumatori; 

In afara de aceste obiecte obligatorii, hotelurile de categorie superioara pot pune la dispozitie, in special 

V.I.P.-urilor sau ai casei: 

- set de birou – pentru utilizare in timpul sejurului; 

- mapa de corespondenta, cu antetul hotelului sau altfel personalizata, consumabila; 

- set de articole de scris – care poate reprezenta un cadou din partea hotelului, ca o forma posibila de 

fidelizare a clientele. 

In unitatile hoteliere din strainatate acestea sunt obligatorii pentru hotelurile de 4 si 5 stele, dat fiind 

faptul ca foarte multi din clientii acestor hoteluri sunt oameni de afaceri. 

 

 Personalul serviciului de etaj  

Conducerea departamentului (serviciului) de housekeeping depinde de marimea, tipul si localizarea 

structurii de primire(  niciodata doua guvernante nu isi vor conduce departamentul in exact acelasi mod). 

 In functie de capacitatea si clasificarea unei structuri de primire turistice pot exista: 

 1 guvernanta generala  

 1 asistenta (adjuncta) a guvernantei 

 guvernante pentru spatiile de cazare (in functie de marimea unitatii, pentru 50-100 de camere) 

 1 guvernanta pentru spatiile comune 

 1 lenjereasa sefa 

 1 sefă de spalatorie (atunci cand exista spalatorie in incinta) 

sau doar 

 1 guvernanta generala care trebuie sa rezolve toate problemele departamentului sau 

serviciului 
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 Siguranta si securitatea in structurile de primire turistice cu functiuni de cazare 

O structura de primire turistica cu functiuni de cazare, fie ea un mare hotel sau doar o cabana, devine 

pentru o perioada mai scurta sau mai lunga, un al doilea camin, atat pentru clienti, dar chiar si pentru 

salariati, de aceea este de dorit c aceasta sa ofere aceeasi siguranta ca si caminul propriu. 

- o ambianta curata si confortabila 

- un mediu lipsit de riscuri si pericole 

- un personal atent la necesitatile clientilor, politicos si eficient, in relatiile cu clientii, dar si intre colegi, 

creeaza un climat de siguranta, oferind tuturor, client si personal, sentimentul ca se afla acasa, chiar fiind 

departe de casa. 

Personalul unei structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, trebuie, in fiecare moment, in fiecare 

loc, sa fie atent la pericolele posibile si sa aiba in vedere securitatea propriei persoane, a colegilor de 

munca, a clientilor. 

 

 De aceea 

 Respectati intru totul instructiunile si regulamentele de ordine interioara din unitatea in care 

va desfasurati munca. 

 Raportati orice intamplare sau problema imediat sefului direct. 

 Contribuiti in mod constient la realizarea unui climat de siguranta, printr-o atentie constanta 

de a evita pericolele posibile, atat pentru propria persoana, dar si pentru colegi si clienti. 

Printr-un zambet amabil puteti arata clientilor ca sunt bineveniti in „caminul” dvs., iar printr-o atitudine 

de solicitudine, „de a avea grija de ei”, „de a-i proteja”, cu alte cuvinte de a le satisface cerintele sau 

preferintele, ii veti face a se simta in siguranta, la fel „ca acasa”. 

 

 Sistemul de chei si control acces pentru spatiile de cazare 

Avand in vedere responsabilitatea managerului structurii de primire turistice privind securitatea clientilor 

si a lucrurilor acestora, un aspect foarte important este modul in care usile spatiilor sunt asigurate cu 

incuietori care sa nu permita intrarea unor persoane straine. 

 Exista doua modalitati de a incuia usile spatiilor de cazare si anume: 

- sistemul mecanic cu chei; 

- sistemul electronic cu cartele sau cifru. 

Sistemul mecanic cu chei - chiar daca este foarte vechi, un grad ridicat de securitate se obtine printr-o 

evidenta si un control riguros al circuitului cheilor. Pentru ca personalul departamentului de housekeeping 

sa nu poarte in permanenta un numar mare de chei, cel mai eficient sistem folosit este cel al cheilor 
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master (pass). Pass-ul general sau „grand master„ este o cheie care deschide orice spatiu al structurii de 

primire, chiar daca a fost inchis de doua ori (blocat); in anumite situatii poate bloca deschiderea unei usi 

fata de celelalte chei; acest pass poate fi detinut de directorul general, seful responsabil cu securitatea sau 

managerul de serviciu. 

Pass-ul guvernantei sau „master” este o cheie care deschide toate spatiile de cazare, dar nu si in cazul in 

care sunt inchise de doua ori; dubla blocare ofera un anumit grad de intimitate clientilor, oferindu-le 

posibilitatea de a nu fi deranjati de personalul departamentului de housekeeping; in caz de urgenta se 

apeleaza la cheia „master”. 

Pass-ul de etaj sau „master de etaj” este o cheie care deschide toate spatiile de cazare situate pe un anumit 

etaj sau dintr-o anumita zona, cu exceptia cazului in care au fost dublu inchise; pentru aceasta cheie se 

semnaleaza de primire la inceperea turei de lucru si este predata la sfarsitul turei; nu se da sub nici un 

motiv altei persoane si nu se deschide nici o usa cu aceasta cheie pentru alta persoana; pentru a se evita 

pierderea acestei chei, ea este prinsa cu un lantisor de un cordon care este fixat in talie. 

Cheia individuala a spatiului de cazare este o cheie care deschide doar un anumit spatiu de cazare. Acesta 

cheie se da numai clientului cazat in acel spatiu. Cheia are atasat un breloc pe care poate fi trecut numele 

hotelului si numarul camerei sau numai numarul camerei. Clientul are obligativitatea de a lasa cheia la 

receptie atunci cand paraseste spatiul de cazare. Cand clientul nu este in spatiul de cazare, cheia se lasa la 

receptie, atat din motive de securitate (pentru a nu fi pierduta si a da posibilitatea unui strain sa intre in 

spatiul de cazare), cat si pentru a sti cu exactitate daca clientul este sau nu in camera (pentru a nu furniza 

informatii eronate sau pentru a sti cum sa actionam in anumite situatii extreme). Cand aceasta cheie este 

pierduta de catre client, se schimba imediat butucul pentru a nu pune in pericol securitatea spatiului 

respectiv. 

Pentru fiecare spatiu de cazare mai exista si cate o cheie de rezerva, care se gaseste la panoul de chei. 

Aceasta cheie poate fi folosita de personalul in uniforma din holul hotelului, de personalul 

departamentului tehnic sau de catre client, in cazuri speciale. Pentru a sti in orice moment unde se afla 

aceasta cheie, exista in receptie un registru de evidenta a cheilor, in care se trece numele persoanei, data si 

ora la care i-a fost data o anumita cheie. Persoana care primeste cheia semneaza de primire, iar atunci 

cand restituie cheia, se trece data si ora la care a restituit-o. Este o masura de asigurare a securitatii 

spatiilor de cazare. 

 

 Sistemul electronic cu cartele 

Acest sistem este mult mai costisitor, dar si securitatea pe care o ofera este mai mare, concomitent cu 

simplificarea si imbunatatirea managementului spatiilor de cazare cat si a celorlalte spatii. Aceste sisteme 
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sunt din ce in ce mai mult folosite, avand in vedere ca, in mod virtual, ele schimba incuietoarea pentru 

fiecare nou client. Avantajul foarte mare a l sistemului este ca permite listarea ultimelor 300-800 intrari 

intr-un spatiu, iar in cazul producerii unor incidente poate stabili cu exactitate cine (cu ce cartela) si la ce 

ora a intrat in acel spatiu. Sistemul permite instalarea in spatiile de cazare de seifuri si sisteme de 

economisire a energiei care sa functioneze pe baza cartelei folosita la deschiderea usii. 

 Tipuri de cartele emise: 

 Cartela pentru clienti - aceastea sunt cartelele personalizate cu data fixa de exprimare. Clientul 

poate folosi aceste cartele din momentul cazarii pana in ultima zi pentru care a facut rezervarea la 

ora 12. Daca clientul doreste sa intre in spatiul de cazare dupa ora 12, el nu mai poate folosi 

cartela, trebuind sa ceara permisiunea si ajutorul receptiei pentru a intra. Se elimina in acest fel o 

multime de situatii jenante referitoare la ramanerea in spatiul de cazare dupa ora 12, mai ales 

acolo unde se percep taxe pentru acest lucru. 

 Cartele multiple pentru clienti - Cand exista mai multi clienti care sunt cazati in camere diferite, 

dar pentru ca se cunosc doresc sa aiba acces in toate camerele inchiriate, li se fac astfel de cartele 

multiple cu care pot deschide 2, 3 sau mai multe camere. 

 Cartele master - La acest sistem pot exista pana la 600 de tipuri diferite de cartele master, 

conducerea structurii stabilind pentru fiecare tip de cartela master zona in care ea poate actiona. 

Pot exista: 

- Grand master card – atat pentru managerul general, cat si pentru sefii de departamente, avand in vedere 

listarile care se pot scoate pentru fiecare spatiu (nimeni nu va intra intr-un spatiu fara o justificare 

precisa). 

- Master de etaj pentru cameriste – cartela cu care poate deschide toate spatiile ce ii sunt repartizate. 

- Master temporar pentru personalul departamentului tehnic; cu aceasta cartela ei au accesul limitat pentru 

un anumit numar de ore, in functiede repartitiile pe care le au de facut. 

- Master de contramandare sunt cartele care contramandeaza accesul anumitor cartele master in anumite 

spatii. 

  

Sistemul cu cifru un sistem la fel de sigur ca si cel cu cartele, clientului dandu-i-se un numar de cod 

pentru spatiul de cazare repartizat. Acest sistem se foloseste, de regula, in unitatile care nu au serviciu de 

receptie permanent. 
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 Cum se protejeaza clientii de posibile neplaceri si pericole? 

Cheile 

- Toate cheile trebuie manipulate conform procedurilor stabilite, evitand orice posibilitate de a ajunge pe 

mana unor persoane straine. 

- Predati cheile personal persoanelor autorizate sau la receptie, nu prin intermediar. 

- Cheile pierdute sau uitate de clienti trebuie predate imediat la receptie. 

- Duplicate de chei trebuie prevazute cu placute de identificare si pastrate inaccesibile, conform 

instructiunilor. 

Obiecte de valoare 

Se recomanda clientilor: 

- Sa nu lase obiecte de valoare in masina. 

- Sa nu uite obiecte de valoare la vedere in camera, sa le pastreze incuiate in seiful din camera. 

- Sa depuna obiecte de valoare si banii in seiful de la receptie, serviciul acesta fiind gratuit, in cazul in 

care nu exista seif in camera. 

Discretia ca masura de securitate 

- Nu se da nimanui informatii despre un client al hotelului. 

- Nu se striga cu voce tare numarul camerei unui client. 

Persoane straine 

- Daca observati persoane straine in zona in care lucrati, raportati imediat persoanei care are drept de 

control in acest sens, pentru a stabili cine este si de ce se afla acolo (guvernanta, personalul de paza si 

securitate, receptia). 

- Nu permiteti unei persoane straine sa duca bagajele sau orice alte pachete in camera unui client. 

Raportati imediat, conform procedurilor stabilite. 

- Daca se stabileste ca persoana chiar are de predat acel colet clientului, preluati dvs. coletul si predati-l 

personal clientului dv. 

Pericole pe care camerista trebuie sa le preintampine 

In desfasurarea muncii zilnice, nu uitati ca printre clientii dvs. sunt copii, oameni in varsta, dar si unii 

grabiti, preocupati de munca proprie, altii sunt in vacanta si doresc sa nu aiba nici o grija, de aceea aveti 

grija mereu sa: 

- Nu blocati coridoarele cu caruciorul sau alte obiecte de care clientii s-ar putea impiedica sau le-ar putea 

face dificila intrarea sau iesirea din camera. 

-Lasati loc suficient ca sa se poata circula normal. 

-Semnalati prin afise sau alte semne pertinente daca pardoseala este uda si exista pericol de alunecare. 
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-Nu depozitati obiecte pe scari sau pe balustrade, care prin cadere ar putea lovi pe cineva. 

-Nu lasati cablurile electrice intinse de-a curmezisul coridorului, holului sau a scarilor, pentru ca cineva 

grabit s-ar putea impiedica si cadea destul de rau. 

-Din acelasi motiv, raportati daca observati ca exista scar rupte, covoare cu margini rasucite, dale 

desprinse, de care clientii s-ar putea impiedica, pentru a se lua masuri de remediere in timp util. 

-Raportati daca sunt becuri arse sau scoase in zonele neiluminate in care clientii sa nu se poata orienta sau 

persoane straine sa se poata strecura in unitate. 

 

 Recomandari de protectia muncii privind unele aspecte specific ale activitatii de housekeeping: 

 Nu veniti la serviciu daca nu va simtiti bine. In afara de faptul ca puteti fi o sursa de imbolnavire 

pentru cei din jur, starea dvs. v-ar putea predispune la a face accidente, in special daca sunteti sub 

influenta unor medicamente care va altereaza starea de atentie (calmante,somnifere etc). 

 Folositi ustensile si utilaje adecvate pentru munca si manipulati-le corect. 

 Purtati imbracaminte de lucru potrivita si cand este cazul, echipament de protectie. 

 Strangeti-va parul, iar daca este lung, cel mai bine este sa-l acoperiti cu plasa. 

 Nu purtati bijuterii – ele ar putea sa va cada in locuri inaccesibile: aparate, sifoane de chiuvete sau 

cada si nu le mai puteti recupera. 

 Taiati-va unghiile scurt, astfel incat sa poata fi mereu mentinute curate. 

 Spalati-va pe maini ori de cate ori ati pus mana pe obiecte murdare, ati fost la W.C. sau ati lucrat 

cu substante de curatare. 

 Folositi manusi de cauciuc. Va aparati de posibile infectii prin contactul cu germenii existenti pe 

suprafetele murdare, dar va protejati si de substantele chimice agresive pe care le folositi pentru 

curatare. 

 Purtati incaltaminte robusta, bine stransa pe picior, cu talpa antiderapanta, pentru a nu aluneca si a 

cadea sau a va scranti piciorul. 

 Spalati coridorul sau holul din zona indepartata spre usa, pentru a nu aluneca pe portiunea umeda. 

Daca este nevoie, lasati spatiu de trecere uscat. 

 Nu alergati pe coridor sau pe scari, iar cand urcati sau coborati scarile, este recomandat sa va tineti 

de balustrada, mai ales daca purtati in cealalta mana o greutate. 

 Folositi usile corect astfel incat sa nu incomodati pe ceilalti, sa nu va ciocniti de ei, iar daca purtati 

ceva greu sau fierbinte care ar putea sa prezinte pericol, anuntati-va prezenta pentru ca si ceilalti 

sa se fereasca. 

 Nu depozitati obiecte in locuri nepermise , nu asezati obiecte inguste in stive prea inalte in locuri 
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unde s-ar putea rasturna, peste dvs sau peste altcineva. 

 Folositi o scara adecvata pentru a va urca la inaltime. Nu va urcati pe scaune nesigure, pe cutii sau 

alte obiecte intamplator mai apropiate. 

 

 Mijloace de detectie si semnalizare 

Detectarea si semnalizarea in faza incipienta a in cendiilor permite de cele mai multe ori limitarea 

considerabila a efectelor distrugatoare ale acestora. O instalatie de semnalizare a incendiilor trebuie sa 

detecteze inceputul de incendiu in cel mai scurt timp, sa analizeze rapid informatiile primite si in cazul 

confirmarii informatiilor primite, sa emita semnalul de alarma adecvat pentru asigurarea interventiei si 

evacuarii. 

Un sistem automat de semnalizare a in cendiului cuprinde: deterctarea de incendiu, centrala de 

semnalizare si alarmare si o sursa de energie. Detectoarele de incendiu functioneaza pe baza de diferite 

principii de detectie, fiind sensibile la diverse efecte ale arderii (fum, gaze de ardere, cresterea 

temperaturii, radiatii electromagnetice etc.). Cele mai folosite in structurile de primire sunt la ora actuala 

detectoarele de fum. Ele pot fi prereglate pentru o anumita cantitate de fum. Cand intr-un anumit spatiu se 

depaseste aceasta cantitate in centrala de semnalizare se aprinde un bec de avertizare care indica 

localizarea exacta. Imediat se verifica la fata locului ce se intampla si se iau masuri in consecinta. 

Detectoarele de fum se amplaseaza in partea superioara a diverselor spatii care urmeaza a fi monitorizate 

(de regula pe tavan), reglarea lor putand sa fie foarte fina (de exemplu: daca fumeaza patru persoane intr-

un spatiu de cazare de doua persoane, detectorul considera ca este un inceput de incendiu si semnalizeaza 

acest lucru in centrala. 

 

 Mijloace de anuntare 

Clientii trebuie sa fie informati asupra procedurilor corecte de urmat in caz de incendiu, iar un incendiu 

existent se poate anunta prin intermediul mijloacelor de alarmare. 

Referitor la aceste proceduri, cel mai simplu este afisarea planului de evacuare pe interiorul usii de acces 

in fiecare spatiu de cazare. In hotelurile de categorie superioara pot exista casete preinregistrate care 

prezinta modalitatile de evacuare in caz de incendiu, casete care ruleaza automat pe circuitul T.V. intern al 

unitatii respective, la anumite interval de timp. 

Referitor la anuntarea unui incendiu existent, pot exista butoane de semnalizare care declanseaza atat 

alarma de incendiu, alarma care trebuie sa aiba un sunet distinct care sa fie cunoscut de tot personalul 

unitatii respective si sa sugereze si clientilor starea de alarma, cat si derularea unor casete audio care sa 

anunte la megafoane instalate in toate spatiile hoteliere procedurile care trebuie urmate. 
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Butoanele de semnalizare, de obicei, sunt astefel conectate incat sa se poate recunoaste zona de unde s-a 

facut alarmarea (in mai multe limbi). Ele trebuie sa fie amplasate in zone vizibile si usor accesibile, iar in 

cadrul aceleiasi cladiri sa fie folosit un singur tip de butoane pentru a putea fi recunoscute ca atare in toata 

lumea. 

Evacuarea persoanelor 

Prin evacuarea persoanelor se urmareste scoaterea organizata a acestora din spatiile in care incendiul sau 

alte evenimente pot afecta viata si sanatatea oamenilor. Caile de circulatie prin care se realizeaza 

evacuarea sunt constituite din usi, scari, coridoare care asigura iesirea persoanelor in exterior, la nivelul 

solului, in cel mai scurt timp posibil. 

Referitor la caile de evacuare trebuie de retinut: 

- Nu constituie cai de evacuare ascensoarele, trecerile prin usi antifoc si trecerile prin care se transporta 

substante periculoase. 

- Traseele cailor de evacuare trebuie sa fie distincte si inscriptionate astfel, incat persoanele care se 

evacueaza sa recunoasca cu usurinta traseul spre exterior. 

- Caile de evacuare trebuie sa dispuna de capacitatea optima care sa asigure evacuarea rapida a tuturor 

persoanelor aflate la orice etaj. 

- In casele de scari de evacuare nu vor fi amenajate spatii de lucru sau depozitare si nu vor fi introduse 

conducte de gaze naturale. 

- Caile de evacuare trebuie sa fie in permanenta libere. 

- Usile cailor de evacuare se vor deschide numai spre exterior. 

 

Mijloace de stingere 

Mijloace de stingere pot fi: 

- instalatii de stingere cu apa , cele mai cunoscute fiind instalatiile de hidranti interiori si exteriori si 

instalatiile de sprinklere; 

- instalatii de stingere cu spuma , mai rar folosite in structurile de primire turistica. 

Cu exceptia personalului specializat, restul personalului trebuie sa stie sa foloseasca stingatoarele. 

Corecta lor alegere si amplasare, deprinderea utilizarii lor de catre tot personalul este de mare importanta 

pentru limitarea si stingerea inca din faza incipienta a unor incendii. 

Exista cinci categorii de stingatoare si anume: 

 apa pulverizata –AP – marcate albastru; 

 spuma chimica – S ( C) – marcat galben; 

 pulberi – ( P ) – marcat alb; 
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 dioxid de carbon – ( G) – marcat negru; 

 haloni – (H) – marcat verde. 

Stingatoarele cu apa si cele cu spuma nu se folosesc la stingerea incendiilor provocate la instalatiile 

electrice. 

 

Ce trebuie facut in cazul unui incendiu in unitatea hoteliera? 

 Situatia se raporteaza imediat centralei telefonice. 

 Centralista trebuie sa informeze imediat pompierii si conducerea unitatii. 

 Daca exista sistem de alarmare si situatia o impune, se actioneaza alarma. 

 Se blocheaza lifturile si se scot de sub tensiune toate echipamentele si aparatele electrice. 

 Se inchid toate usile (mai ales cele antifoc) si ferestrele pentru a evita extinderea incendiului. 

 Personalul trebuie sa ofere ajutor persoanelor in varsta, bolnavilor sau persoanelor invalide sau 

infirme sa ajunga la iesire si sa fie preluate si duse in loc sigur. 

 Se verifica toate spatiile de cazare, receptia trebuie sa verifice prin intermediul evidentei din 

registrul clientilor sau prin orice alt mijloc, daca toti clientii prezenti la acea ora in zona respectiva 

sau in cladire au fost evacuati si se afla in siguranta. 

 Personalul hotelier este ultimul care paraseste cladirea, marcandu-se prezenta fiecarui angajat si 

constatandu-se starea in care se afla si daca are nevoie de ingrijire. 

 

Ce trebuie sa stiti si sa faceti in caz de incendiu? 

- In principiu: raportati imediat, conform procedurilor prevazute; sunati alarma, daca exista un astfel de 

sistem de alarmare in cladire; folositi stingatorul, daca focul este mic; inchideti usa spre aria incendiata, 

daca nu puteti interveni; alarmati clientii si aratati-le caile de iesire cele mai apropiate. 

- Trebuie sa cunoasteti bine planul cladirii si planul de evacuare pentru a gasi repede calea ce trebuie 

urmata in caz de incendiu. 

- Invatati sa folositi stingatorul pentru situatii cand puteti si aveti obligatia sa interveniti. 

- Nu deschideti usile (mai ales daca sunt usi antifoc) spre zonele unde observati ca iese fum si ar putea fi 

un incendiu; mai ales daca este vorba de un depozit de gunoi sau spalatorie. Astfel focul este mentinut in 

acea zona. 

- Incercati sa iesiti si oferiti ajutor clientilor si sa se indrepte spre usa de evacuare. 

- Nu folositi liftul, dimpotriva anuntati sa fie blocat. 

- Luati cheile la dvs pentru a putea deschide usile camerelor in caz ca trebuie sa va intoarceti si sa va 

refugiati, intr-o camera, neputand trece prin zonele incendiate. 
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- Daca este fum, stati cat mai aplecata cat mai jos, puneti o panza la nas si gura, recomandati si ajutati si 

clientii sa faca la fel, pentru a evita intoxicatia cu fum care este la fel de periculoasa ca si focul, uneori 

chiar mortala.  

- Daca va aflati intr-o incapere, spatiu inchis sau camera si nu puteti iesi: sunati centrala si raportati locul 

in care va aflati pentru a putea transmite aceste date persoanei (receptia) care are sarcina de a realiza 

evidenta celor aflati in cladire si apoi pompierilor. 

-Incercati sa luati toate masurile pentru a nu intra fum in incapere: nu deschideti usa, nici fereastra, 

inchideti sau astupati gura de aerisire de la baie. Daca intra fum, stati cat mai jos, acoperiti gura, nasul si 

evitati cat este posibil sa inhalati fum. 

Umpleti cada cu apa. Udati carpe, prosoape, cearsafuri si puneti-le la baza usii. Daca peretii se incing, 

aruncati apa pe ei.  

La nevoie, deschideti fereastra sau spargeti geamul, faceti semne cu o panza alba, mare, vizibila sa puteti 

fi observati si cat mai repede de evacuat. 

Cunoasterea si respectarea acestor norme contribuie in mod esential la apararea integritatii vietii si a 

bunurilor tuturor celor implicati in activitatea hoteliera, unde in mod deosebit, in fiecare moment, se afla 

impreuna o multime de oameni, fie salariati sau clienti, care trebuie sa se simta in deplina siguranta si sa 

poata conta pe faptul ca, in cazul nefericit in care s-ar produce un incendiu, au fost luate toate masurile 

care sa contribuie si sa conduca la o interventie rapida si eficienta. 


