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T urismul este unul dintre segmentele de bază 
ale economiei mondiale datorită potențialului 
său de a contribui la dezvoltarea durabilă și 
valorificarea unui stat.

Standardele europene și cele internaționale contribuie 
la atingerea orizonturilor succesului, devenind sursa de 
dezvoltare a domeniului care aduce un aport 
considerabil atât economiei statului, cât și 
consumatorului.
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Birouri de 
informare 
turistice

STANDARDELE
ÎN TURISM

standardele în turism

Informarea și consilierea corectă stă la baza unei vacanțe reușite.

Astfel, standardul SM ISO 14785:2018 stabilește cerințe minime de calitate pentru 
serviciile prestate de oficiile de informare turistică (TIO), indiferent de 
dimensiunile și statutul acestora, pentru a livra consumatorului un serviciu la 
înălțimea așteptărilor.

SM ISO 14785:2018 
Birouri de informare turistice. 
Servicii de informare şi de recepție 
a turiștilor. Cerințe
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SM EN ISO 18513:2016 
Servicii turistice. Hoteluri şi alte 

tipuri de cazare turistică. 
Terminologie

Dacă am alege pilonii pe care s-ar sprijini o vacanță de neuitat, unul din ei 
ar fi SIGURANȚA!

Odată focusat spre a-și petrece câteva zile din an relaxându-se și 
petrecându-și timpul în favoarea sa, clientul are nevoie să i se 
asigure un mediu confortabil.

Standardul SM EN ISO 18513:2016, fiind creat pentru a facilita înțelegerea 
între utilizatorii și furnizorii de servicii turistice, are potențialul de a crește 
probabilitatea îndeplinirii așteptărilor și a sporirii satisfacțiilor clientului, dar 
și definește termenii folosiți în industria turismului în raport cu diferitele 
tipuri de cazare turistică și alte servicii conexe.



standardele în turism

SM EN 13809:2018 
Servicii turistice. Agenții de 
voiaj și tur operatori. 
Terminologie

Standardul este elaborat pentru a 
facilita înțelegerea între utilizatorii și 
furnizorii de servicii turistice. Acordul 
asupra unui vocabular comun este 
primul pas în acest proces.

Asistența consumatorilor pentru a 
face o alegere conștientă a serviciilor 
turistice are potențialul de a crește 
probabilitatea satisfacerii așteptărilor.

De asemenea, industria turismului va 
beneficia de consumatori mai bine 
informați. Standardul este, de 
asemenea, destinat să fie de valoare 
pentru cei care dezvoltă alte 
standarde din domeniul 
turismului, precum și pentru 
autoritățile de reglementare din 
domeniu.

SM ISO 13810:2018 
Servicii turistice. Turism 
industrial. Prestarea serviciilor

Factorii care îi motivează pe clienți să 
aleagă turismul industrial sunt: 
experiențele tari, curiozitatea de a 
cunoaște cât mai multe lucruri noi 
și interesante, dorința de a afla care 
este componența, calea parcursă, dar 
și cine contribuie la realizarea 
multitudinii de procese pentru ca un 
produs să ajungă la consumator.

Standardul SM ISO 13810:2018  are 
potențialul de a genera experiențe 
unice, combinând cunoștințe, simțuri 
și emoții.
 
Scopul acestuia este de a furniza o 
listă de angajamente privind calitatea 
serviciilor, comune tuturor 
destinațiilor de turism industrial, 
independent de tipul de furnizor de 
servicii sau de caracteristicile tehnice 
ale locației aferente.
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SM EN 15565:2017 
Servicii turistice. Cerințe referitoare la 

programele de formare profesională şi 
calificare a ghizilor turistici

Un proces bine structurat întotdeauna a fost 
cel care a generat rezultate frumoase.

Standardul SM EN 15565:2017 vine în ajutorul 
companiilor prestatoare de servicii turistice cu 
o serie de norme și cerințe care au scopul de a 
îndruma companiile să instruiască personalul 
(ghidul turistic) pe un șir de subiecte, precum 
cunoștințe teoretice, cunoștințe și abilități 
relevante ghizilor, cunoștințe din domeniul 
istoriei, culturii, mediului etc, astfel încât aces-
ta să poată face față așteptărilor turiștilor.

SM ISO 21401:2020 
Turism și servicii conexe. 

Sistemul de management 
al durabilității pentru unitățile 

de cazare. Cerințe 

Standardul prevede cerințe pentru un sistem 
de management al durabilității pentru unitățile 
de cazare, care doresc să dezvolte și să 
implementeze politici și obiective durabile în 
gestionarea activităților, produselor și 
serviciilor. Acesta a fost elaborat pentru a ajuta 
unitățile de cazare de toate dimensiunile, din 
medii geografice, culturale și sociale diferite să 
îmbunătățească sustenabilitatea activităților 
conexe.

SM ISO 21401:2020 specifică cerințe de mediu, 
sociale și economice și este aplicabil oricărei 
unități de cazare, indiferent de tipul, 
dimensiunea sau locația acesteia, care dorește: 
a) să implementeze, să mențină și să 
îmbunătățească practicile durabile în 
activitățile ei; 
b) să asigure conformitatea cu politica de 
durabilitate definită. 
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standardele în turism

SM EN 14804:2017 
Organizatori de sejururi 
sau stagii lingvistice. Cerințe

Acest standard european este destinat 
furnizorilor de tururi de studii lingvistice 
școlilor, operatorilor de turism, agenților, 
stabilind nivelurile de servicii de calitate pentru 
predarea față în față a limbilor străine în 
cadrul clasei și orice servicii conexe, inclusiv 
cazare, program de agrement și servicii de 
călătorie, care pot fi parte a programelor de 
studiu lingvistic.

Standardul ajută în același timp clienții să facă 
o alegere conștientă a programelor de tururi 
de studiu lingvistic, sporind probabilitatea 
îndeplinirii așteptărilor și a îmbunătățirii 
satisfacției acestora.




