
   CONTRACT CU TURISTUL 
    CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE 

  

                                              Nr.  din data de   

  

Pãrțile contractante: 

  

  

SC HAPPY TOUR BISTRITA SRL , cu sediul în localitatea Bistriţa, Cartier Viişoara, nr. 272, Sc. B, Ap. 7, 
judeţul BistriŢa-Nãsãud, cod poştal 420006,  telefon: +40757777250/+0757777253 , Cod unic de Înregistrare 
Fiscalã 40468656, înregistratã la Registrul Comerţului sub numãrul J6/188/21.01.2019,  titularã a Licenţei de 
turism nr. 1771/19.04.2019, pentru Agenţia de Turism HAPPY TOUR BISTRITA,   cu punctul de lucru  în Bd. 
Independeţei, nr. 17, ap. 1, localitatea Bistriţa,  judeţul Bistriţa-Nãsãud, cod poştal 420170,  telefon: 
0374908070/0757777250, email: bistrita@happytour.ro,  site www.happytourbistrita.ro , cont bancar deschis la 
Banca Transilvania, sucursala Bistriţa, Cod Iban RON :  RO84BTRLRONCRT0490851901 şi EURO: 
RO34BTRLEURCRT0490851901, cod Swift: BTRLRO22,  reprezentatã prin Silviu Marius Nergheş , în 
calitate de Manager agenţie de turism, denumitã în continuare Agenţia,  

şi,  

TURIST/ REPREZENTANTUL TURISTULUI,  

Dl/Dna domiciliat(ã) în localitatea 

str. ,nr. ,bl. ,sc. ,et. 

,ap.   ,jud. ,telefon ,e-mail  

mailto:bistrita@happytour.ro
http://www.happytourbistrita.ro


posesor al paşaportului/ C.I cu seria  , nr. în calitate de contractant al pachetului de servicii turistice, 
denumit în continuare Turist, a convenit la încheierea prezentului contract, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. 

Au convenit la încheierea prezentului contract. 

  

                                I. Obiectul contractului 

I.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de cãtre Agenție a pachetului de servicii turistice 
înscris în voucher, bilet de odihnã, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract 
și eliberarea documentelor de platã și cãlãtorie. 

I.2. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract este asigurat   de Agenţia  

tour-operatoare care garanteazã buna executare a acestuia în baza contractului încheiat cu Agenţia. 
Aceasta este responsabilã sã asigure derularea operativã a programelor şi serviciilor, cu respectarea în 
totalitate a serviciilor prevãzute în program sau comanda Turistului. În calitatea sa de agenţie 
intermediarã, Agenţia, Happy Tour Bistrta, este obligatã sã informeze corect turiştii asupra 
serviciilor asigurate în program şi condiţiilor de participare la cãlãtorie. Aceasta, la solicitarea 
turiştilor, poate sã ofere informaţii detaliate despre Touroperator. 

I.3. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de cãtre Agenţie a uneia dintre variantele de servicii 
turistice prevãzute la cap. I.1. , în schimbul plãţii preţului.  

Denumire program:        Sejur Turistic  Circuit Turistic  

Destinaţia: Ţara:  

Perioada:  Check-in Check-out  

Preţul include: Cazare la hotel:  

                        Categorie hotel:  

                         



                        Tip de camerã:   

                        Tip de masã:   

                        Numãr nopţi:    

   
                        Transport:            

                        Alte servicii:    

Numele persoanelor participante la cãlãtorie:      Act de identitate(paşaport/ C.I):       Vârstã: 

   
 
Serviciile confirmate: vor fi menţionate în contract sau pe confirmarea de servicii turistice. 

I.4. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obligã Agenţia se aflã descrise în materialele de 
prezentare (cataloage, broşuri, pliante, oferte letrice), în cazul ofertei standard şi a biletelor de odihnã 
şi/sau de tratament, sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere. 

I.5. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii 
nu fac obiectul prezentului contract şi nu atrag rãspunderea Agenţiei. 

II. Încheierea contractului 

  

II.1. Contractul se încheie dupã caz în oricare din urmãtoarele situații : 

a) În momentul semnãrii lui de cãtre turist sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii 
turistice inclusiv în cazul celor achiziționate la distanțã prin mijloace electronice; 

b) În momentul în care turistul primește confirmarea scrisã a rezervării  de la Agenție, în cel mult 60 
de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandã. Este responsabilitatea agenției de 
turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) 
dacã rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat  şi totodatã este şi responsabilitatea turistului de a 
se informa prin orice mijloace (telefon, mail, personal la sediul agenţiei) daca rezervarea pe care a 
solicitat-o s-a confirmat in termenul legal de 60 de zile;   

c) Pentru procesarea unei rezervãri de servicii, agenția poate solicita un avans cuprins între 30 - 
80 % din prețul pachetului sau plata integralã a contravalorii pachetului, în funcție de data la care 
turistul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30 zile înaintea plecãrii, pachetul 
turistic se va achita integral. În cazul nerespectãrii termenelor de platã, Agenţia îşi rezervã dreptul de a 
anula rezervarea. 

II.2. În cazul în care conținutul bonului de comandã nu diferã de conținutul confirmãrii  cãlãtoriei 
turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnãrii 



bonului de comandã, turistul care decide sã renunțe la cãlãtoria turisticã, datorează agenției penalitãți 
conform cap. VI din prezentul contract. 

II.3. În cazul în care conținutul bonului de comandã diferã de conținutul confirmãrii cãlãtoriei turistice 
primite în scris de la agenție sau dacã aceastã confirmare nu s-a fãcut în termenul de 60 de zile 
calendaristice de la data semnãrii bonului de comandã, turistul poate considera cã voiajul nu a fost 
rezervat și are dreptul la rambursarea imediatã a tuturor sumelor deja plãtite. 

II.4. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția turistului sub formã de catalog, 
pliant, alte înscrisuri, site-ul agenției sau alte mijloace de comunicare electronicã (e-mail, fax, etc.), 
obligația de informare a turistului este consideratã îndeplinitã prin înscrierea acestei informații în 
oricare dintre documentele de cãlãtorie sau documentele fiscale furnizate de agenție, nefiind necesarã 
încheierea în formã scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, 
respectiv dacã prezentul contract prezentat turistului în modalitãțile prevãzute mai sus, conține 
informațiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de 
comercializare a pachetelor de servicii turistice. Informațiile și fotografiile prezentate în cataloagele, 
ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezinta si ilustreaza stilul hotelului, caracteristicile 
generale ale camerelor sunt orientative și au caracter informativ, fãrã însã a afecta calitatea și 
cantitatea serviciilor contractate de turist. Camera primitã de turist poate sã nu corespundã în toate 
cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri sau materiale publicitare. 

II.5. Contractul încetează de drept odatã cu finalizarea prestãrii efective a pachetului de servicii 
turistice înscris în documentele de cãlãtorie. 
  

III. Preţul 

III.1. Preţul   contractului  este de  EURO / RON  pentru adulţi şi copii (în cazul plãţilor în RON, se 
calculeazã cursul agenţiei ) şi cuprinde costul serviciilor turistice, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Dacã 
prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandã (dacã 
existã), alte documente de cãlãtorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție turistului, site-
ul agenției, alte mijloace de comunicare electronicã și/sau pe facturã. 

Preţul va fi plãtit dupã cum urmeazã: 

- Avans , se va achita la momentul semnãrii contractului;  

- Rata I   , se va achita pânã la data de   

- Rata II  , se va achita pânã la data de   



- Rata III  , se va achita pânã la data de   

                                     Agenţia                                                            Turist 

Denumire                             Numele     

Reprezentantul                                                                         Prenumele  

III.2. Preţul este publicat în cadrul ofertei standard a Agenţiei pentru serviciile din oferta standard şi 
pentru biletele de odihnã şi/sau de tratament sau este înscris în confirmarea de servicii, în cazul 
serviciilor la cerere. 

III.3. Preţul contractului poate fi majorat sau micşorat, dupã caz de agenţia touroperatoare, numai 
dacã modificarea are loc ca urmare a variaţiilor: 
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului; 
b) redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi / aeroporturi 
şi a taxelor de turist; 
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 

III.4. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele 
majorãrii, turistul poate rezilia contractul fãrã nici o obligaţie faţã de Agenţie, aceasta din urmã având 
obligaţia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente cãlãtoriei turistice plãtite de acesta, 
inclusiv comisionul. 

III.5. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile 
calendaristice care preced data plecãrii. Conf. Art 14 (2) din OG 107/1999 (2) 2008. 

III.6. În situaţia contractãrii serviciilor turistice în regim early booking, reducerea este inclusã în 
pachet, iar procentul precizat se aplicã numai serviciilor de cazare. În acest caz, orice modificare a 
contractului, solicitata de turist, determinã anularea rezervãrii cu penalizãri şi refacerea acesteia la 
preţul şi condiţiile din momentul reînscrierii. De asemenea, nerespectarea condiţiilor de platã aplicate 
rezervãrilor tip EB determinã modificarea preţului pacheţului conform ofertei standard. 

IV. Modalitãți de platã: 

IV.1. Plãţile se pot face în EURO sau RON. În cazul plãţilor în RON pentru pachete de servicii sau 
bilete de avion, cursul de schimb este cel al agenţiei.   
IV.2. Modalitatile de platã prin care se va putea efectua plata unui produs sau serviciu turistic sunt 
urmãtoarele: 
Plata online cu cardul bancar- prin intermediul paginii securizate Romcard-3D Secure, pe care 
turistul o poate efectua  fie accesând site-ul agenţiei alegând plata online, intrând direct pe pagina de 
platã online a agenţiei. 
Plata online prin transfer bancar- unde plata transferului se va efectua în conturile agenţiei pe care 
clientul le va regãsi în cadrul  facturii emise. 



Plata prin depunere la banca - se va face prin depunerea sumei de achitat la caseria unitãţii bancare 
în conturile agenţiei pe care clientul le va regãsi în cadrul  facturii emise. 
Conturi bancare: 
Banca Transilvania: 

RON: RO84BTRLRONCRT0490851901 

EURO: RO34BTRLEURCRT0490851901 
COD  SWIFT: BTRLRO22  

IV.3. Plata serviciilor de cãlãtorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singurã 
monedã, în valuta specificatã în contract sau in RON la cursul de referinţã a BNR din ziua emiterii 
facturii.  

IV.4. Plata serviciilor de cãlãtorie interne (cu locul de desfãşurare în România) se poate efectua şi cu 
vouchere de vacanţã. Plata serviciilor de cãlãtorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a 
normelor metodologice şi anexelor acesteia. În cazul în care cãlãtorul renunţã la pachetul de servicii 
de cãlãtorie achiziţionat cu vouchere de vacanţã, Agenţia îi poate oferi acestuia un pachet de servicii 
de cãlãtorie la o valoare iniţialã, mai puţin penalitãţile aferente, calculate conform prevederilor pct. 
6.1. sau îi poate oferii cãlãtorului un pachet de servicii de cãlãtorie la o valoare mai mare faţã de 
pachetul achiziţionat iniţial din care au fost scãzute penalitãţile aferente, cu plata diferenţei de pret.  

IV.5. Conform OUG 8/2009, în cazul renunţãrii definitive la pachetul de servicii de cãlãtorie de 
cãtre cãlãtor, agenţia de turism nu poate restitui cãlãtorului voucherele de vacanţã sau contravaloarea 
acestora în bani. Voucherele de vacanţã pot fi restituite cãlãtorului de cãtre agenţia de turism, în cazul 
renunţãrii definitive la pachetul de servicii de cãlãtorie, doar dacã acestea nu au fost expediate 
emitentului de vouchere de vacanţã conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţã.  
 
IV.6. Pachetul de servicii de cãlãtorie care poate fi achiziţionat pe baza voucherelor de vacanţã va 
cuprinde servicii de cazare (minim şi obligatoriu), alimentaţie publicã, transport, tratament balnear, 
agrement, toate cu locul de desfãşurare pe teritoriul României. 
 
IV.7. Plata serviciilor confirmate, iar toate spezele bancare vor reveni pãrţii care iniţiazã plata. Pentru 
servicii rezervate cu mai puţin de 15 zile lucrãtoare înaintea plecãrii serviciile se vor achita integral în 
maxim 24 ore de la data primirii confirmãrii. 

IV.8. Termenul de platã este de maxim 24 ore  de la data emiterii documentului de platã de cãtre 
Agenţie (facturã/proforma) sau conform termenelor specificate pe documentul de platã, în situaţia în 
care se solicitã plãţi parţiale şi termene diferite .   
IV.9. Neîndeplinirea în termen a obligaţiilor de platã ale turistului conform prevederilor prezentului 
contract se penalizeazã cu 1% pentru fiecare zi de întarziere a plãţilor pentru sumele restante , procent 
aplicat la suma scadentã şi neachitatã, pânã la data începerii excursiei. Dupã aceastã datã penalizarile 
vor fi de 3% pe zi din totalul de platã, panã la achitarea integrala a serviciilor. Penalitãţile astfel 
calculate pot depãşi valoarea debitului. 

IV.10. La încheierea contractului se percepe un avans între 30% şi 80% din prețul contractului sau, 
dupã caz, plata integralã a contravalorii pachetului de servicii turistice. 

IV.11. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finalã se va face astfel: 

a) pentru serviciile turistice care necesitã confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor 
de platã comunicate de agenție în scris prin bonul de comandã sau alte mijloace de comunicare. 

b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea  prestatorilor, dupã cum 
urmeazã: 

-  termene de platã ofertã  STANDARD: 



·         20% din preţul pachetului turistic la înscriere, care se va achita în 24 ore de la 
primirea confirmãrii ; 

·         60% din preţul pachetului turistic cu minim 30 zile înaintea plecãrii; 

·         20%  din preţul pachetului turistic cu minim 15 zile înaintea plecãrii. 

  

- termene de platã ofertã  EARLY BOOKING: 

·         30% din preţul pachetului turistic la înscriere, care se va achita în 24 ore de la 
primirea confirmãrii ; 

   ·          40 % din preţul pachetului turistic la termenul limitã al ofertei de Early Booking; 

·          30%  din preţul pachetului turistic cu minim 15 zile înaintea plecãrii. 

IV.12. Avansul se achitã la înscriere şi reprezintã minim 30% din preţul contractului. 

IV.13. Plata finalã se face cu minim 15 zile înainte de data începerii programului/pachetului de 
servicii turistice în functie de cerinţele furnizorului sau partenerului, caz în care turistului i se va 
aduce la cunostinţã perioadale de platã. Pentru servicii rezervate cu mai puţin de 15 zile înaintea 
plecãrii, serviciile se vor achita integral în maxim 24 ore de la data primirii confirmãrii, dar înainte de 
începerea excursiei. 
Pentru neplatã la timp a avansului facturilor, sau dupã caz a facturii în întregime, AGENŢIA îşi 
rezervã dreptul de a anula rezervarea, urmând ca penalitãţile rezultate în urma acestei anulãri sa fie 
suportate de cãtre turist. 

IV.14. Agenţia poate aplica sistemul de vânzare în rate în cazul touroperatorilor sau partenerilor care 
au aceastã opţiune , în baza acordului cu turistul, cu condiţia ca turistul sã respecte termenele de platã 
a avansului şi a plăţii finale. 

IV.15. Pentru rezervãrile cu early booking (rezervãri din timp) respectiv last minute, plata se va 
efectua conform datei scadente anunţatã pe ofertã. Nu se acceptã modificãri de nume, numãr 
persoane, perioada şi tip de camerã. În caz de anulare sau modificare rezervare cu early booking / last 
minute, penalizarea este de 100%. 

IV.16. În cazul în care cãlãtorul doreşte sã efectueze plata cãtre agenţie prin transfer bancar, pentru 
serviciile achiziţionate, toate costurile bancare vor revenii pãrţii care iniţiazã plata, respectiv 
cãlãtorului. 

IV.17. Condiţiile de platã de mai sus de la pct. IV.6. (oferta standard şi oferta early booking) se aplicã 
în toate cazurile, cu excepţia celor în care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de 
achitare (vezi condiţiile ofertei sau ale programului touristic). 

IV.18. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se efectueazã într-o singurã monedã. 
Dacã factura emisã de Agenţie este exprimatã în valutã, în EURO la detalii facturã,  aceasta se va 
achita în aceeaşi monedã în contul agentiei destinat plãţii în EURO. În cazul în care, la cererea 
turistului, factura emisã de cãtre Agenţie va fi exprimatã în lei, aceasta se va întocmi la cursul BNR 
din ziua emiterii facturii, la care se adaugã un comision de risc valutar de 2 %, iar dãcã  pretul 
produsului este în alta  valutã decât EURO, oricare ar fi ea, plata se va face în RON, la care se va 
adauga acelaşi comision de risc valutar de 2% la cursul BNR din ziua emiterii facturii. 

IV.19. Plata serviciilor de închiriere şi a celorlalte servicii adiţionale exprimate în Euro se va face în 
RON, la cursul de schimb BNR valabil la data emiterii facturii corespunzãtoare, conform pct. IV.18. 

  



V. Drepturile și obligațiile Agenției 

V.1. Agenția se obligã sã furnizeze turistului un bon de comandã, numai în situația solicitãrii unor 
pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a  agenției de turism și care 
necesitã confirmarea rezervãrii din partea altor prestatori. În cazul solicitãrii unor pachete de servicii 
turistice care se regãsesc în oferta proprie a agenției de turism, sau în cazul în care existã deja 
confirmare asupra rezervãrii din partea altor prestatori, agenția poate furniza turistului un bon de 
comandã, dacã considerã necesar. 

V.2. În cazul modificãrii uneia dintre prevederile esențiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse 
în pachet, datele de cãlãtorie, modificarea categoriei unitãții de cazare, Agenția are obligația de a 
informa turistul cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data începerii cãlãtoriei. În cazurile  
prevãzute la pct. 5.7. literele a), b), c) din prezentul contract, informarea se va face în timp util pentru 
a permite turistului sã decidã începerea cãlãtoriei. 

V.3. În cazul achiziționãrii unui pachet de servicii turistice având în componențã și asigurarea 
transportului pe cale aerianã, Transportatorul Aerian, fãrã a cere acordul agenției de turism care 
deruleazã programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este 
rãspunzãtoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altã orã decât cea înscrisã în programul 
turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aerianã este obligatã sã asiste turiștii conform 
Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problemã privind operarea 
zborului și acțiunile adiacente acestuia intrã în competența și responsabilitatea transportatorului, 
biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de 
servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind 
destinate transportului. În cazul anulãrii zborului ca urmare a insolvabilitãţii, falimentului, lichidãrii 
sau incapacitãţii de platã a Transportatorului Aerian, Agenţia va depune toate diligenţele şi va acţiona 
cu bunã-credinţã pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, Agenţia este 
exoneratã de orice rãspundere pentru eventualele prejudicii, de orice naturã, cauzate cãlãtorilor, aceste 
daune fiind imputabile companiei aeriene în baza Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 
implementat prin HG nr. 1912/2006.  

V.4. În situația achiziționãrii unui produs de tip croazierã, linia de croazierã poate modifica din motive 
ce țin de siguranța navigãrii, numãrul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioarã, una 
superioarã, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabinã de aceeași categorie ca cea rezervatã 
inițial, caz în care turistul nu va fi despãgubit în nici un mod având în vedere cã este vorba de același 
tip de cabinã ca și cel rezervat. . Alteori, destul de frecvent şi prin simetrie, linia de croazierã poate 
modifica categoria cabinei (în special la cabinele din categoria Guarantee) cu o cabinã superioarã ca şi 
cea rezervatã iniţial (cabina exterioarã / balcon în loc de cabina interioarã, suitã în loc de balcon, etc.), 
operaţie denumitã upgrade, caz în care cãlãtorul nu va trebui sã plãteascã diferenţa de categorie, fiind 
un bonus din partea liniei. 
V.5. Agenția poate modifica prețul contractului în sensul majorãrii sau micșorãrii - dupã caz, arãtând 
totodatã modul de calcul al majorãrilor sau micșorãrilor de preț ale contractului și numai dacã 
modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, a redevențelor și a taxelor aferente 
serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi și aeroporturi, a taxelor de turist, ori a 
cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Prețurile stabilite în 
contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data 
plecãrii. 

V.6. În cazul în care, după începerea cãlãtoriei turistice, o parte importantã din serviciile turistice 
prevãzute în contract nu este realizatã sau Agenția constatã cã nu le va putea realiza, aceasta este 
obligatã: 

a) sã ofere turistului alternative corespunzãtoare în vederea continuãrii cãlãtoriei turistice fãrã 
majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite sã fie de aceeași calitate și cantitate; 

b) sã restituie turistului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate și cele 
efectiv prestate în timpul cãlãtoriei turistice; 



c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunãtoare sau acesta nu le acceptã din 
motive întemeiate, sã asigure fãrã costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare 
ori în alt loc agreat de acesta. 

V.7. Agenția este rãspunzãtoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, în situaţia 
în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de cãtre un touroperator sau de cãtre alţi prestatori de 
servicii, cu excepţia urmãtoarelor cazuri:  

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasã a obligațiilor asumate prin contract se datoreazã 
turistului; 

b) când neîndeplinirea obligațiilor se datoreazã unor cauze de forțã majorã sau unor împrejurãri pe 
care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fărã a se 
limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de 
transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrãri sau reparații pe drumurile 
publice, neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțãri de ultimã orã sau a neobținerii vizelor 
pentru toți participanții. Agenția nu este rãspunzãtoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca 
urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurãri care revin 
exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice şi nu este obligatã sã 
ramburseze valoarea serviciilor achiziţionate. În situaţia în care neexecutarea obligaţiilor contractuale 
se datoreazã unui touroperator sau partener , Agenţia are dreptul sã cheme în garanţie touroperatorul 
sau prestatorul pentru plata despãgubirilor datorate turistului. 

c) când neîndeplinirea obligațiilor se datoreazã unui terț care nu are legãturã cu furnizarea serviciilor  
prevãzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un 
caracter imprevizibil și inevitabil. 

d)  în caz de overbooking (determinata de activitatea hotelierilor, când hotelierii vând locuri peste 
capacitatea de cazare), agenţia are urmãtoarele obligaţii: 

- dacã excursia nu a început, Agenţia va propune turistului altã ofertã (cazare alternativã).  
- dacã excursia a început, se va asigura cazare compensatoare (redirecţionare) la un hotel de aceeaşi 
categorie sau de categorie superioarã celui comandat iniţial, fãrã sã modifice preţul. 
- în cazul în care, în situaţia de overbooking turiştii sunt cazaţi într-un hotel de categorie inferioarã 
faţã de hotelul rezervat, turiştilor li se va restitui diferenţa de preţ la cererea fãcutã cãtre hotelieri. 
- în cazul în care situaţia de suprarezervare (overbooking) este anunţatã turistului sau reprezentantului 
acestuia, înainte sau dupã începerea cãlãtoriei, turistul are dreptul sã accepte varianta propusã sau 
poate anula cãlãtoria fãrã penalizãri, fãrã însã a avea dreptul de a solicita despãgubiri suplimentare. 
- în ambele cazuri turistul nu poate solicita compensaţie. 
V.8. Agenția are obligația sã furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare 
electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel puțin  7 zile înainte de data 
plecãrii, urmãtoarele informații: 

a) orarele, locurile escalelor și legãturile, precum și, după caz, locul ce urmeazã sã fie ocupat de turist 
în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adrese e-mail ale reprezentanței locale a 
organizatorului și/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un numãr de apel de urgențã care să îi 
permitã contactarea organizatorului și/sau a detailistului; 

c) pentru cãlãtoriile minorilor neînsoțiți de pãrinți, informații care sã permitã pãrinților stabilirea unui 
contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazãrii copilului. 

V.9. Agenția parte în contract este obligatã sã acorde prompt asistențã turistului aflat în dificultate, în 
cazul situațiilor de forțã majorã sau a unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul 
sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita. 

V.10. Excursiile opţionale se efectueazã la faţa locului cu agenţii locale, care  poartã întreaga 
responsabilitate pentru organizarea şi desfãşurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor 
opţionale nu se încaseazã în numele şi pentru Agenţia HAPPY TOUR BISTRITA. Preţurile 
excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele cumpãrate de la recepţia hotelurilor, având în vedere 



cã turiştii vor avea la dispoziţie mijloace de transport de la hotel la obiective şi retur, ghid etc. Preţul 
excursiilor se calculeazã în general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. În cazul 
neîntrunirii acestui numãr minim, fie tarifele pot fi majorate proporţional, fie excursia poate fi anulatã, 
iar turiştii putând opta pentru achiziţionarea excursiei de la recepţia hotelului în funcţie de 
disponibilitãţi. 

V.11. Agenţia va elibera Turistului documentele de cãlãtorie numai dupã ce Turistul achitã integral 
serviciile. 

V.12. Agenţia nu rãspunde în situaţii de: grevã, conflicte politice şi de rãzboi, situaţii catastrofale, de 
periciol public, atac terorost, embargou internaţional, precum şi în cazul în care furnizorii (ex. 
companiile aeriene) stabilesc în mod unilateral limite de rãspundere sau aduc modificãri cu privire la 
orar, itinerar. Acestea sunt situaţii care nu sunt imputabile nici unei pãrţi, se considerã situaţii de forţã 
majorã şi exonereazã Agenţia de rãspundere. Situaţiile vor fi tratate în funcţie de specificul propriu 
având la bazã legislaţia românã în vigoare. 

V.13. În cazul în care un pachet turistic se vinde la un anumit preţ, iar ulterior acelaşi pachet este 
vândut la preţ de ofertã specialã, nu se aplicã preţ de ofertã specialã la pachetul deja vândut. 

V.14. În cazul modificãrilor de orar de zbor, Agenţia nu este responsabilã pentru serviciile adiţionale 
pachetului de servicii turistice achiziţionat de turist. 

V.15. Agenţia are dreptul de a schimba mijlocul de transport menţionat în ofertã (ex. autocar, midibus, 
microbus etc.) şi sã realizeze excursiile cu mijloace de transport cu capacitate corespunãtoare 
numãrului de persoane înscrise la excursia respectivã, fãrã a solicita acordul turiştilor şi fãrã ca 
aceasta sã constituie motiv de renunţare din partea turistului. 

V.16. În cazul prezentãrii unei oferte cãtre client şi acesta s-a hotãrât asupra acestuia, agenţia nu poate 
face rezervarea ferma decât în cazul dovezii de platã şi nu se face rãspunzãtoare de rezervarea acesteia 
dacã plata facutã de turist nu a ajuns în contul bancar al agenţiei în termenul stabilit la pct. IV.8. din 
vina unitãţii bancare de unde s-a efectuat plata conform protocolului acesteia privind termenele şi 
orarele  de platã cãtre alte conturi banare. 
V.17.  Agenţia de turism Happy Tour Bistriţa  în cazul primirii  unei  sesizãrii   în scris sau telefonic 
din partea turistului, prin care rezultã cã pe parcursul zilelor de sejur/vacanţã acesta a întampinat 
anumite neplãceri sau incidente care sã ducã la înrãutãţirea nesãvârşirii în condiţii optime a vacanţei, 
are obligaţia de a gãsi o soluţionare a problemei pe baza dovezilor aduse de client, în caz contrar dacã 
reclamaţiile survin dupã terminarea sejurului se constatã cã vacanţa a decurs fãrã incidente şi orice 
sesizare nu mai are nici o valoare de drept şi agenţia nici areobligaţie de a soluţiona sesizarea. 
V.18. În vederea încheierii contractului de închiriere, clientii identificaţi de AGENŢIE vor emite 
comenzi conţinând specificaţiile autovehiculelor, locul unde urmeazã sã aiba loc închirierea, perioada 
de închiriere şi orice alte elemente necesare conform instrucţiunilor transmise de  partenerii Agenţiei. 

VI. Drepturile și obligațiile turistului 

VI.1. În cazul în care turistul nu poate sã participe la cãlãtoria turisticã, independent de motivele care 
stau la baza imposibilitãţii de participare, acesta poate sã cesioneze contractul (dacã este posibil), unei 
terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu 
obligația de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 15 zile înaintea datei de plecare. În acest caz între 
turistul care nu poate participa la cãlãtoria turisticã contractatã (cedentul), terța persoanã (cesionarul) 
și agenția de turism (contractant cedat) urmeazã a se încheia un contract de cesiune cu privire la 
pachetul de servicii turistice contractate și cesionate. Resposabilitatea încheierii contractului de 
cesiune revine dupã caz fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodatã Agenţiei de turism 
(contractantului cedat). Turistul care cedeazã pachetul sãu de servicii, precum şi cesionarul sunt 
responsabili în mod solidar la plata preţului cãlãtoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apãrute cu 
ocazia acestei cedãri (taxã modificare nume, taxã anulare, etc).  



În cazul în care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuatã numai dacã 
transportatorul aerian permite aceastã modificare.  

VI.2. Dacã turistul, dupã confirmarea serviciilor, solicitã schimbarea datei de plecare, schimbarea 
hotelului, înlocuirea persoanelor (turiştilor) sau schimbarea oricãrui serviciu, cu cel puţin 14  zile 
înainte de data de plecare, aceasta echivaleazã cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitãţilor 
legale la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.  

VI.3. Dacã dupã confirmarea serviciilor se solicitã modificarea parţialã/completarea numelui/
prenumelui turistului sau schimbarea structurii camerelor, se percepe o taxã minimã de 40 euro/
modificare/persoanã, iar taxa  de modificare este valabilã pentru toate destinaţiile, exceptând unitãţile 
de cazare care nu permit modificãri ale rezervãrilor. 

VI.3.1. Orice solicitare de modificare a unei Rezervãri se va face în scris (e-mail), va fi consideratã ca 
o solicitare „on request” şi va fi tratatã în acord cu politica proprie a unitãţii de cazare. Pentru evitarea 
oricãrui dubiu, Agenţia nu îşi asumã responsabilitatea pentru disponibilitatea unitãţii de cazare în a da 
curs unor asemenea solicitãri. 

VI.3.2. În situatia în care Agenţia solicitã schimbarea unitãţii de cazare, a numelor turiştilor sau a 
tipului de camerã, aceste modificãri vor fi considerate ca fiind o rezervare nouã, având ca efect 
anularea rezervãrii iniţiale, conform politicii de anulare a fiecãrei unitãţi de cazare sau în lipsa 
acestora, conform dispoziţiilor Contractului. 

VI.4. Pentru cãlãtoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate 
fi efectuat numai dacã existã posibilitatea transferãrii locului de zbor. De asemenea, pentru cãlãtoriile 
care necesitã îndeplinirea unor condiţii speciale, ex: obţinerea vizelor turistice, se va ţine seama de 
acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine dupã 
caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodatã Agenției de turism (debitorului cedat). În acest caz 
Agenţia reziliazã contractul cu turistul care cesioneazã contractul şi încheie un alt contract cu noul 
turist. Turistul care cedeazã pachetul sãu de servicii, precum și cesionarul, sunt responsabili în mod 
solidar la plata prețului cãlãtoriei și a eventualelor costuri suplimentare apãrute cu ocazia acestei 
cedãri. 

VI.5. În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia/
denunța unilateral contractual, fãrã a putea solicita din partea agenţiei de turism despãgubiri , având 
însã dreptul la rambursarea imediatã de cãtre Agenție a sumelor plãtite, inclusiv comisionul. 

VI.6. Turistul este obligat să comunice Agenției, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea 
înștiințãrii prevãzute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau 
în timp util înainte de începerea cãlãtoriei, în cazul aplicãrii clauzelor prevãzute în cap. IV pct. 4.7. 
literele  b) și  c), hotãrârea sa de a opta pentru: 

a) rezilierea/denunțarea unilateralã a contractului fãrã plata penalitãților   

sau,  

b) acceptarea noilor condiții ale contractului. 

VI.7. În cazul în care turistul decide sã participe la cãlãtoria asupra cãreia s-au operat modificãri în 
condițiile cap. V pct. 5.2. se considerã cã toate modificările au fost acceptate și turistul nu poate 
solicita despãgubiri ulterioare datorate modificãrilor de acest tip. 

VI.8. În cazul în care turistul reziliazã/denunțã unilateral contractul în temeiul pct. VI.6 sau Agenția 
anuleazã cãlãtoria turisticã înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: 

a) sã accepte la același preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentã sau superioarã, 
propus de Agenție; 



b) sã accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioarã propus de Agenție, cu rambursarea 
imediatã a diferenței de preț, în sensul rambursãrii diferenței de preț dintre cele douã pachete turistice, 
la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii; 

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

VI.9. În toate cazurile menționate la pct. VI.8., turistul are dreptul sã solicite Agenției și 
o despãgubire, cuantumul cãreia poate fi stabilit prin acordul comun al pãrților sau în baza unei 
hotãrâri a instanței de judecatã,  pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția 
cazurilor în care: 

a) anularea s-a fãcut datoritã nerealizãrii numãrului minim de persoane menționat în contract, iar 
Agenția a informat în scris turistul cu cel puțin 15 zile calendaristice premergãtoare datei plecãrii; 

b) anularea s-a datorat unui caz de forță majorã (circumstanțe imprevizibile, independente de voința 
celui care le invocã și ale cãror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricãror eforturi depuse, în 
aceasta nefiind incluse suprarezervãrile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau 
unitãții de cazare) sau unor cauze dintre cele prevãzute la cap. V.7  lit. b). 

c) anularea s-a fãcut din vina turistului. 

VI.10. Turistul are dreptul sã rezilieze/denunțe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, 
contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunțarea unilateralã îi este imputabilã este obligat sã 
despãgubeascã Agenția pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VII din prezentul 
contract, cu excepția cazurilor de forțã majorã definite conform legii. Despãgubirea se poate ridica la 
maximul prețului pachetului de servicii turistice contractat. 

VI.11. În cazul în care turistul alege sã se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, 
responsabilitatea financiarã a renunțãrii îi aparține. Agenția va rezolva cerințele turistului în limita 
posibilitãților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de cãtre turist. Dacã turistul solicitã 
nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricãrora dintre servicii, aceasta 
echivaleazã cu rezilierea/denunţarea unilateralã  a contractului, cu aplicarea penalitãţilor prevãzute la 
Cap. VII din prezentul contract şi încheierea unui nu contract. 

VI.12. Turistul este obligat sã achite la recepția unitãții hoteliere taxa de stațiune, taxã de salubritate, 
precum și alte taxe locale, fãrã a putea pretinde despãgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție. 

VI.13. Turistul este obligat sã prezinte la recepția unitãții hoteliere actele sale de identitate, precum și 
documentul de cãlãtorie eliberat de agenție (voucher, bilet de odihnã și/sau de tratament, etc.), în 
vederea acordãrii serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiazã de bilete de odihnã și 
tratament, este obligat sã prezinte la recepția unitãții hoteliere bilet de trimitere de la medicul de 
familie și dovada plãții contribuțiilor pentru asigurãri sociale, la zi. 

VI.14. Turistul rãspunde pentru corectitudinea datelor furnizate agenţiei la rezervare (ex.: nume 
prenume, data naşterii, nr. paşaport, domiciliu etc.), pentru valabilitatea documentelor personale şi 
pentru eventualele prejudicii cauzate în urma informaţiilor eronate. Turistul se obligã sã se informeze 
şi sã respecte prevederile legale cu privire la regimul paşapoartelor, al vizelor, de vamã, asigurare de 
sãnãtate, etc, precum şi prevederile legale privind condiţiile de intrare, şedere, ieşire în/din ţãrile 
incluse în excursiile la care participã. Pentru copii trebuie comunicatã data naşterii (obligatoriu la 
rezervare) iar pãrintele (sau însoţitorul copilului) este responsabil sã aibã actele necesare scoaterii 
copilului din ţarã, conform legislatiei în vigoare. Prejudiciile materiale şi morale cauzate din 
necunoaşterea sau nerespectarea legilor sau regulilor vor fi suportate de turist. În cazul în care, din 
nerespectarea celor de mai sus, turistul nu poate sã participe la cãlãtoria turisticã, Agenţia este 
exoneratã de rãspundere şi nu poate fi obligatã la restituirea sumelor de bani plãtite de cãtre turist. În 
cazul în care turistul, din vina sa, nu a beneficiat de serviciile turistice la calitatea contractatã, nu este 
îndreptãţit la despãgubiri. Turistul rãspunde pentru siguranţa propriilor bagaje. 

VI.15. Turistul ia la cunoștințã cã serviciile pe care le achiziționeazã fãrã ca acestea sã facã parte din 
contractul cu Agenția de turism, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de 
legislația țãrii de destinație, iar Agenția de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestațiilor în 
cauzã. Clasificarea unitãţilor de cazare şi a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare 
ţarã în parte, turistul ia act şi este de acord cu aceasta. 



V.16. Dacã pentru efectuarea cãlãtoriei este necesarã îndeplinirea de cãtre turist a unor formalitãți 
suplimentare (de ex. cãlãtoria împreunã cu minori, situația în care numele turistului este schimbat ca 
urmare a cãsãtoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru 
o informare optimã, Agenția recomandã și consultarea site-ului Poliției de Frontierã http://
www.politiadefrontiera.ro.  . De asemenea, în cazul cãlãtoriei în anumite destinatţi care necesitã 
obţinerea unei vize, Agenţia recomandã consultarea site-ului: http://www.mae.ro/node/1422, pentru 
informaţii complete privind regimul vizelor. În cazul în care turistul nu își respectã obligația de a se 
informa cu privire la formalitãțile suplimentare necesare în vederea efectuãrii cãlãtoriei care nu sunt 
în sarcina Agenției (de ex. în cazul cãlãtoriei cu minori, împuternicire din partea pãrintelui sau 
reprezentantului legal ce nu îl însoțește, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - 
enumerarea fiind exemplificativã), Agenția este exoneratã de orice rãspundere în cazul imposibilitãții 
efectuãrii cãlãtoriei. 

VI.17. Agenția de turism recomandã turiștilor contactarea acesteia cu 24 ore înainte de plecare pentru 
reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.). 

VI.18. În cazul în care o singurã persoanã angajeazã servicii pentru un numãr mai mare de turiști, 
condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate 
serviciile. 

 VI.19. Turistul este obligat sã foloseascã mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din 
dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovatã de 
eventualele pagube produse sau vãtãmãri suferite de turist ca urmare a nerespectãrii acestui alineat. 

VI.20. Turistul are obligaţia sã respecte toate prevederile, conform informaţiilor generale prezentate în 
scris sau verbal de cãtre Agenţie. Turistul se obligã să respecte toate regulile impuse de compania 
aerianã pe durata zborului. În cazul în care compania aerianã sau touroperatorul nu stabileşte alte 
limite, greutatea maximã a bagajelor este de 20 kg + 5 kg bagaj de mânã.  

VI.21. În cazul solicitãrilor de partaj în dublã, în cazul în care Agenţia nu gãseşte partaj, turistul este 
obligat sã achite suplimentul pentru camera single. 

VI.22. Turistul are obligaţia sã se intereseze despre orarele de zbor aferente cãlãtoriei în cauzã înainte 
de contractarea acestora. Prin comandarea cãlãtoriei şi semnarea contractului, Turistul afirmã cã a luat 
la cunoştinţã şi a acceptat orarul de zbor; dupã confirmarea rezervãrii nu poate cere renunţare fãrã 
penalizare, reducere de preţ sau alte reduceri pe motivul necunoaşterii orarului de zbor. În aceste 
cazuri renunţarea sau modificarea sejurului se face conform condiţiilor de renunţare/modificare din 
prezentul contract.  
  

VI.23. Turistul are obligația sã respecte locul, data și ora plecãrii atât la dus cât și la întors, precum și 
locurile,  datele și orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile și 
daunele produse ca urmare a nerespectãrii de cãtre turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și 
orarele, vor fi suportate de cãtre acesta. 

VI.24. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeazã pachetul de 
servicii turistice refuzã sã se mai întoarcã în România și autoritãțile din țara respectivã fac cheltuieli 
de orice naturã cu acesta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli. 

VI.25. Pentru anumite oferte condiţiile de participare, termenele de platã şi de renunţare/penalizare 
pot fi diferite – caz în care acestea vor fi menţionate pe oferte. Prin semnarea prezentului contract 
Turistul recunoaşte cã a fost informat şi cã este de acord cu aceste condiţii de rezervare, platã, 
renunţare / penalizare speciale aferente pachetului de servicii turistice achiziţionat. 

VI.26. Tursitul are obligaţia de a face plata transferului , fie avans sau plata integral, în contul IBAN 
specificat de Agenţia  de turism. 

VI.27. Turistul are obligaţia, ca în momentul efectuãrii plãţii transferului sau depunerii la bancã, fie 
avans sau plata integralã a pachetului de servicii turistice , la menţiunea informaţii platã sã precizeze  
numãrul sau codul specific pachetului de servicii turistice achiziţionat, numele şi prenumele turistului 
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dacã exista spaţiu dupã caz, şi transmiterea unei copii a ordinului de platã pe adresa de e-mail a 
Agenţiei de turism. 

VI.28. Serviciile turistice achitate total sau parţial cu vouchere de vacanţã nu pot fi cesionate în 
conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţã.  

VI.29. În cazul sejururilor de odihnã şi/sau de tratament cu locul de desfãşurare în Romania, turistul 
are obligaţia sã respecte urmãtorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regulã la ora 
18:00 a zilei de intrare şi se terminã de regulã la ora 12:00 a zilei de ieşire, înscrise pe documentele de 
cãlãtorie (voucher ori pe biletul de odihnã şi/sau de tratament, bilet de excursie, etc). Eventualele 
costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare pânã cel târziu la orele specificate 
mai sus cad în sarcina exclusivã a turistului.  

VI.30 În cazul în care turistul doreşte sã efectueze plata cãtre agenţie prin transfer bancar, pentru 
serviciile achiziţionate,toate spezele bancare vor revenii pãrţii care iniţiazã plata, respectiv turistului.  

VI.31. În momentul în care  turistul solicitã agenţiei de turism o cerere de ofertã pentru un anumit 
produs sau serviciu turistic, iar agenţia la rândul ei  pune  turistului la dispoziţie  produsul sau 
serviciul turistic solicitat, în momentul trimiterii de cãtre agenţie cãtre turist a facturii de platã în care 
apare detaliat  produsul sau serviciul care doreste a fi achizitionat, din acel  moment turistul a luat la 
cunoştinţã toate detaliile şi hotãrârea alegerii îi aparţine strict lui  asupra a ceea ce doreşte a 
achiziţiona, iar dupã efectuarea plãţii fie  avans sau plata integralã,  rezervarea devine fermã,  iar din 
acel moment agenţiei nu i se mai poate imputa nici o reclamaţie asupra produsului sau serviciului 
turistic  achiziţionat de turist , hotãrârea aparţinânu-i de drept turistului şi ne mai putând cere agenţiei 
nici un drept sau de a-i aduce acuzaţii cã produsul sau serviciul turistic nu este cel solicitat, întru cât 
se constatã cã turistul  a studiat cu atenţie produsul sau serviciul  pus la dispoziţie de agenţie înainte 
de al achiziţiona. 

VI.32. Turistul are obigaţia în cazul efectuãrii plãtii avansului sau integral a pachetului de servicii 
turistice prin transfer bancar sau depunere la bancã, sã transmitã pe e-mail-ul Agenţiei de Turism, o 
copie a OP-ului bancar, acesta reprezentând dovada plãţii, iar în urma acestuia Agenţia sã poatã facã 
demersurile pentru finalizarea rezervãrii ferme. 

VI.33. Turistul are obligaţia ca dupã efectuarea plãţii avansului sau integral a pachetului de servicii 
turistice, sã transmitã pe e-mail-ul Agenţiei de Turism sau pe adresa de corespondeţã, o copie semnatã 
a Contractului cu Turistul. Turistul va primi Contractul cu turistul  prin e-mail trimis de Agenţia de 
turism, iar în cazul cã nu a primit are obligaţia sã solicite Agenţiei de Turism retrimiterea contractului. 
Netransmiterea de cãtre turist a copiei semnate a Contractului cu turistul la adresa de corespondenţã 
aleasã de turist, trage dupã sine  anularea oricãrui drept specificat în contract. 

VI.34. Turistul are obligaţia de a respecta programul de acordare a serviciilor turistice, respectiv: 
cazarea se face începând cu ora 12.00 sau 14.00 a zilei de sosire şi se terminã la ora 10.00 sau 12.00 a 
ultimei zilei înscrise pe voucher / biletul de odihnã şi/sau de tratament. Sosirea la cazare mai devreme 
de ora 12.00 sau plecarea mai târziu de ora 12.00 nu îndreptãţeşte utilizarea camerelor timp mai 
îndelungat (aceasta se poate solicita – contra cost, suportat în întregime de turist - direct la recepţie). 
Turistul ia la cunoştinţã faptul cã perioada sejurului include şi ziua plecãrii şi ziua întoarcerii; durata 
sejurului înseamnã perioada şi numãrul de zile calendaristice între ziua plecãrii şi ziua întoarcerii, 
indiferent de ora de plecare şi de întoarcere. Numãrul nopţilor incluse în sejur nu înseamnã nopţi 
calendaristice, sunt nopţi hoteliere şi sunt calculate conform regulilor de cazare hoteliere: noaptea 
hotelierã începe de la „ check in ˮ- care este posibil de la orele 12.00 sau 14:00 dintr-o zi şi ţine pânã 
la orele 10.00 sau 12:00 din ziua urmãtoare, indiferent de durata efectivã de şedere. Agenţia este 
exoneratã de rãspundere, valabilitatea şi clauzele prezentului contract nu sunt afectate în cazul unei 
eventuale modificãri de orar de zbor impus de companiile aeriene, datoritã cãruia ora decolãrii se 
decaleazã de la o zi calendaristicã la alta.  
VI.35. Dacã Turistul prin achiziţionarea  unui produs turistic de la agenţia de turism Happy Tour 
Bistriţa întâmpinã pe parcursul zilelor de sejur/vacanţã anumite neplãceri sau incidente, care sã ducã 



la înrãutãţirea nesãvârşirii în condiţii optime a vacanţei, are obligaţia de a sesiza agenţia în cel mai  
scurt timp şi dacã este posibil în momentul întamplãrii neplãcute a faptelor  la numãrul de urgenţã 
0040757777250 fiind disponibil 24/24 doar pentru situaţii de urgenţã, în caz contrar dacã reclamaţiile 
survin dupã terminarea sejurului se constatã cã sejurul/vacanţa a decurs fãrã incidente şi orice sesizare 
nu mai are nici o valoare de drept. 
VI.36.  Turistul are obligaţia de a trimite Contractul cu turistul semnat , cãtre Agenţia de turism, pãnã 
înainte   cu 5 zile  de la data plecãrii, iar contractual va intra în validitate doar dupã plata integralã a 
pachetului de servii turistice. 

VII. Renunțãri, penalizãri, despãgubiri 

VII.1. În cazul în care turistul renunțã din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul 
prezentului contract, el datoreazã Agenției penalizãri dupã cum urmeazã: 

VII.1.1. În cazul serviciilor turistice externe/interne: 

A)  Condiţii de anulare/penalizãri ofertã STANDARD 

a) 50% din prețul pachetului de servicii, dacã renunțarea se face cu mai mult de 30 zile 
calendaristice înainte de data plecãrii; 

b) 80% din prețul pachetului de servicii, dacã renunțarea se face în intervalul 16-30 zile 
calendaristice înainte de data plecãrii; 

c) 100% din prețul pachetului de servicii, dacã renunțarea se face în intervalul 15 – 0  zile 
calendaristice înainte de data plecãrii sau pentru neprezentarea la program (ori în ziua plecãrii); 

- pentru neprezentarea turistului la program sau întarziere; 
- dacã turistul nu este lãsat sã treacã la una din frontiere din motive care sunt legate exclusiv de 
persoana sa,  sau din motive care nu pot fi imputate Agenţiei; 
- dacã turistul nu respectã condiţiile de vânzare ale Agenţiei, dacã prezintã acte incomplete sau false, 
nu are paşaport sau nu achitã excursia în termenele stabilite; 
- în cazul renunţãrii la pachetele de servicii turistice care includ bilete de avion (dacã renunţarea se 
face dupã ce biletele de avion au fost emise, indiferent de numãrul de zile rãmase pânã la momentul 
plecãrii), restituirea contravalorii biletelor de avion şi a taxelor de aeroport se face în funcţie de 
condiţiile de renunţare / penalizare ale companiei aeriene; 
- pentru programele turistice operate de alţi touroperatori, se vor respecta condiţiile de retragere, 
anulare şi penalizare ale acestora. 
Aceste penalizãri se aplicã la preţul contractului, menţionat la articolul II, în contract. 

 B) Condiţii de anulare/penalizãri ofertã EARLY BOOKING 

a) 20% din prețul pachetului de servicii, dacã renunțarea se face în intervalul cuprins intre ziua 
confirmãrii rezervãrii şi 30 zile înainte de data plecării; 

b) 50% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 15-29  zile 
calendaristice înainte de data plecãrii; 

c) 80 % din prețul pachetului de servicii, dacã renunțarea se face în intervalul 7-14  zile 
calendaristice înainte de data plecãrii; 

d) 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în interval mai mic de 6 zile 
calendaristice înainte de data plecării sau pentru neprezentarea la program. 

  

VII.1.2. Condiţiile de anulare/penalizare indicate la art. VII. 1.1 sunt standard şi se aplicã în toate 
cazurile, cu excepţia celor în care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/



penalizare (vezi condiţiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, 
turism individual, turism intern, croaziere, destinaţii exotice, sistemele germane de rezervãri Dertour 
si TUI etc) . Pe lângã penalitãţile indicate mai sus, turistul va suporta şi eventualele taxe (ex: taxa 
pentru obţinerea vizelor), dacã acestea nu sunt incluse în valoarea contractului. 

VII.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenția și a achitat un 
avans şi nu se prezintã în termenul specificat în bonul de comandã sau în termenul comunicat în scris, 
pentru a achita ratele aferente sau restul de platã, contractul se considerã reziliat de drept, iar Agenția 
are dreptul de a anula rezervãrile efectuate în beneficiul ei cu reținerea penalizãrilor prevăzute la 
punctul VII.1. din prezentul contract. 

VII.3. Pentru biletele de odihnã și/sau de tratament cumpãrate prin organizații sindicale, Agenția va 
face restituiri numai în baza cererilor de renunțare contrasemnate și ștampilate de reprezentantul 
organizației sindicale. 

VII.4. În cazul în care o ambasadã refuzã sã acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de 
servicii, turistului i se vor reține toate taxele datorate de Agenție prestatorilor direcți, precum și 
cheltuielile de operare proprii acesteia. 

VII.5. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeazã pachetul de 
servicii turistice refuzã sã se mai întoarcã în Romania şi autoritãţile din ţara respectivã fac cheltuieli 
de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.  
VII.6.n Penalizãrile echivalente cu preţul contractului se aplicã și în cazul în care turistul nu ajunge la 
timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacã nu poate pleca în cãlãtorie pentru cã 
documentele personale necesare în vederea efectuãrii cãlãtoriei nu sunt conforme normelor legale sau 
este în imposibilitatea de a pãrãsi teritoriului țãrii, din alte motive ce țin de persoana acestuia. 

VII.7. Turistul trebuie sã depunã în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii turistice la 
Agenția la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luatã în considerare. 

VII.8. Agenția va acorda despãgubiri în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract, 
conform prevederilor pct. VI.9. 

VII.9. Agenția nu rãspunde în situații de grevã, conflicte politice și de rãzboi, catastrofe, de pericol 
public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc 
limite de rãspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei pãrți, se considerã situații 
de forțã majorã și exonereazã de rãspundere Agenția. 

VII.10. În cazul în care turistul renunţã din vina sa la pachetul de servicii turistice la care a beneficiat 
de reducerea de early booking (rezervare din timp) sau last minute, atunci se aplicã condiţii speciale 
de renunţare, si anume penalizare 100% în caz de anulare, indiferent de momentul anulãrii rezervãrii. 
VII.11. Pentru anumite oferte termenele de platã şi de renunţare/penalizare pot fi diferite – caz în care 
acestea vor fi menţionate pe oferte. Prin semnarea contractului, turistul recunoaşte cã a fost informat 
şi acceptã termenele de renunţare/penalizare speciale aferente pachetului de servicii turistice 
achiziţionat. 
VII.12. Neconfirmarea cerinţelor speciale (fãrã plata suplimentarã) şi cu titlu informativ nu poate fi 
considerat motiv pentru anularea rezervãrilor din partea Turistului. 

VII.13. În cazul transportului aerian, deteriorarea sau pierderea bagajului nu este imputabilã agenţiei 
de turism, ci companiei aeriene. Solicitãrile pentru recuperarea bagajului pierdut şi pentru eventualele 
despãgubiri se vor adresa direct companiei aeriene care a efectuat transportul. 

VII.14. În cazul pachetului de tip „ concert / eveniment”, în situaţia anulãrii evenimentului în sine din 
motive independente care ţin de organizarea cãlãtoriei (îmbolnãvirea artiştilor, suspendarea zborurilor 
din cauze ce ţin de siguranţa pasagerilor, calamitãţi naturale, orice alte motive care nu intrã în 
atribuţiunile agenţiei de turism, aceasta nefiind organizatorul propriu zis al evenimentului), turistului i 
se vor restitui banii pe serviciile neconsumate – respectiv biletul de intrare la eveniment. În niciun caz 
turistul nu poate sã-şi anuleze pachetul de servicii şi sã pretindã alte despãgubiri.  



VII.15. În cazul anulãrii evenimentului conform pct. VII.14 , turistul este de acord sã-si consume 
serviciile contractate ca pachet de Citybreak, acesta supunându-se prevederilor prezentului capitol.  

VII.16. Se considerã zile lucrãtoare ale agenţiei HAPPY TOUR BISTRITA : Luni – Vineri între orele 
09:00 – 18:00. Rezervãrile sau anulãrile transmise înafara zilelor lucrãtoare sau înafara orarului de 
funcţionare a agenţiei se vor considera primite în prima zi lucrãtoare dupã ce au fost transmise. 

VII.17. Nu se restiutie contravaloarea asigurãrii medicale sau storno indiferent din vina cui se renunţã 
la pachetul de servicii turistice şi indiferent de momentul renunţãrii. 

VII.18. În cazul rambursãrii de cãtre agenţie cãtre client  a unei sume de bani care rezultã în urma 
unei sesizãrii sau reclamaţii, prin care clientul a întampinat  pe parcursul zilelor de sejur/vacanţã 
anumite neplãceri sau incidente, clientul va suporta toate comisoanele de transfer inclusiv comisionul 
de serviciu aplicat produsului turistic la achiziţionare. 

VII.19. În cazul rambursãrii de cãtre agenţie cãtre client  a unei sume de bani care rezultã din anularea 
cãlãtoriei, suma minimã rambursantã va fi de 60 euro/pers, iar orice sumã mai micã de cea stabilita nu 
va fi rambursatã.  

VII.20. În cazul rambursãrii de cãtre agenţie cãtre client  a unei sume de bani care rezultã conform 
capitolului VII, agenţia are dreptul de a-şi opri comisionul care a rezultat în urma muncii depuse 
pentru demersurile fãcute rezervãrii, dar nu mai mic de 10% din suma totalã, iar dacã suma de 
rambursat este mai micã decat totalul comisionul pe care urmeaza sã îl opreasca agenţia, în acest caz 
agenţia îşi rezervã drepturile de a-şi recupera mai întâi de toate interesele. 

VII.21. Toate sumele menționate în prezentul capitol se vor reține de cãtre Agenție din avansul sau 
prețul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fãrã a fi necesarã intervenția instanțelor 
de judecatã. 

VIII. Reclamații 

VIII.1. În cazul în care turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a 
întocmi o sesizare în scris la fața locului, sau prin trimiterea un e-mail,  clar și explicit, cu privire la 
deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va 
transmite prompt atât reprezentantului Agenției, cât și prestatorului de servicii turistice (conducerii 
hotelului, restaurantului, reprezentanților locali ai turoperatorului). Pentru a fi luatã în considerare, 
reclamaţia trebuie sã fie semnatã de reprezentantul prestatorului de servicii (hotel, restaurant etc), care 
va constata realitatea şi veridicitatea reclamaţiei, iar în cazul în care turistul nu a facut reclamaţie la 
faţa locului, acesta îşi pierde dreptul de a solicita orice fel de daune-interese sau despãgubiri 
ulterioare. 

Datele de contact ale Agenției: 

Telefon: 0374908070/0757777250 

E-mail: bistrita@happytour.ro 

VIII.2. Atât Agenția, cât și prestatorul de servicii turistice vor acționa imediat  pentru soluționarea 
sesizãrii. În cazul în care sesizarea nu este soluționatã sau este soluționatã parțial, turistul va depune la 
sediul Agenției o reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea 
cãlãtoriei, Agenția urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, sã comunice turistului despãgubirile 
care i se cuvin, dupã caz. 

VIII.3. În cazul în care Turistul nu îşi îndeplineste obligaţiile menţionate la pct. VIII.1 şi VIII.2 de mai 
sus, Agenţia este exoneratã de orice rãspundere cu privire la deficienţele semnalate. 



VIII.4. Turistul ia act şi acceptã interdicţia de a face publicitate negativã Agenţiei şi serviciilor 
prestate de aceasta, fãrã ca procedura de înregistrare şi soluţionare a reclamaţiilor prevazutã în 
capitolul VIII sã fi fost îndeplinitã. Nerespectarea acestei prevederi dã dreptul Agenţiei sã solicite 
instanţei despãgubiri corespunzãtoare prejudiciului suferit. 

VIII.5. Vor fi luate în considerare numai reclamaţiile fãcute în nume personal.  

VIII.6. Nu se primesc reclamaţii referitoare la excursiile opţionale. Turistul trebuie sã rezolve aceste 
reclamaţii la faţa locului, cu agenţia care a organizat aceste excursii. 

IX.  Asigurări 

XI.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de 
acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei pe baza asigurarii agenţiei organizatoare. 

IX.2. Agenţia intermediarã Happy Tour Bistriţa, pe baza asigurãrii agenţiei organizatoare, nu 
datoreazã despãgubiri pentru:  
a) daune rezultate din alte cauze decât insolvabilitatea sau falimentului asiguratului;  
b) alte sume solicitate de turist în afara celor privind cheltuielile de repatriere şi/sau a sumelor achitate 
de cãtre acesta;  
c) cheltuielile efectuate de turist înainte de începerea derulãrii contractului de comercializare a 
pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse în preţul pachetului de servicii turistice (taxã de 
vizã, vaccinãri, taxe de aeroport);  
d) sumele achitate de cãtre turist, pe care asiguratul nu este obligat sã le restituie conform contractului 
de comercializare a pachetului de servicii turistice;  
e) daune generate de forţa majorã invocatã de asigurat, doveditã cu documente emise de autoritãţile 
publice competente. Prin caz de forţã majorã se înţelege împrejurările care au intervenit dupã 
încheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor 
evenimente extraordinare, neprevãzute şi inevitabile pentru pãrţi;  
f) fraudã, rea-intenţie sau rea-credinţã din partea turistului sau a reprezentanţilor acestuia;  
g) daune rezultate din orice consecinţã a rãzboiului, invaziei, actelor de agresiune strãinã (fie cã 
războiul este declarat sau nu), rãzboi civil, rebeliune, revoluţie, insurecţie, loviturã de stat;  
h) daune rezultate din vina turistului.  

IX.3. Suma asiguratã reprezintã limita rãspunderii pe care asiguratorul o are pentru turiştii agenţiei de 
turism organizatoare  pânã la limita acesteia. 

IX.4. Perioada de asigurare şi perioada de rãspundere: 
IX.4.1. Perioada de asigurare este menţionatã în poliţa de asigurare a agenţiei organizatoare. 
IX.4.2. Perioada de rãspundere, în cazul fiecãrui contract de comercializare a pachetului de servicii 
turistice, începe la data achitãrii integrale a pachetului de servicii turistice. 
IX.4.3. Rãspunderea, în cazul fiecãrui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, 
înceteazã în una dintre urmãtoarele situaţii, indiferent care dintre acestea intervine mai întâi:  
a) finalizarea derulãrii pachetului de servicii turistice, conform contractului respectiv;  
b) rezilierea contractului respectiv;  
c) plata integralã a debitului de cãtre asigurat sau de cãtre un terţ; în cazul plãţii parţiale rãspunderea 
asigurãtorului se diminueazã în mod corespunzãtor;  
d) plata despãgubirii datorate de cãtre asigurãtor.  

IX.5. Prima de asigurare: 
IX.5..1. Cota de primã de asigurare este precizatã în poliţa de asigurare a agentiei organizatoare şi se 
aplicã la suma asiguratã.  
IX.5.2. Prima de asigurare este plãtitã în aceeaşi monedã în care este exprimatã suma asiguratã. 



IX.6. Obligaţiile asiguratului şi asiguratorului: 
IX.6.1. Asiguratul are obligaţia de a plãti prima de asigurare.  
IX.6.2. Asiguratul are obligaţia de a informa turistul în legăturã cu condiţiile de asigurare privind 
rambursarea sumelor achitate de cãtre turist şi/sau a cheltuielilor de repatriere.  
IX.6.3. Asiguratul are obligaţia de a întocmi contractul de comercializare a pachetului de servicii 
turistice în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
IX.6.4. Asiguratul are obligaţia de a informa asiguratorul în legãtură cu orice modificare intervenitã în 
unul dintre urmãtoarele elemente: denumire, formã juridicã, sediu, telefon, structura acţionariatului, 
licenţã de turism, brevete de turism.  
IX.6.5. Asiguratorul are obligaţia de a plãti despãgubirea pe baza documentelor justificative 
menţionate la pct. 8.6, în condiţiile prezentei poliţe de asigurare; despãgubirea se face în moneda 
contractului de comercializare a serviciilor turistice.  
IX.6.6. În cazul în care plata de cãtre turist a serviciilor contractate cu agenţia de turism a fost fãcutã 
în lei, despãgubirea se actualizeazã în funcţie de rata inflaţiei.  

IX.7. Constatarea daunelor şi plata despãgubirilor 
IX.7.1. În cazul în care asiguratul nu efectueazã repatrierea turistului, turistul are obligaţia de a anunţa 
imediat asiguratorul prin telefon, fax sau e-mail. În aceastã situaţie asiguratorul nu are obligaţia de a 
achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupã întoarcerea turistului 
în România, în condiţiile prezentei poliţe de asigurare.  
IX.7.2. În cazul în care turistul solicitã de la asigurat rambursarea sumelor achitate şi/sau a 
cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sã trimitã documentele justificative cãtre asigurat prin 
scrisoare recomandatã cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia sã pãstreze fotocopii de pe 
respectivele documente justificative. Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate 
şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data 
încheierii derulãrii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.  
IX.7.3. Turistul are obligaţia de a notifica societãţii de asigurare, prin scrisoare recomandatã cu 
confirmare de primire, în legãturã cu solicitarea adresatã asiguratului privind rambursarea sumelor 
achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data 
confirmãrii de primire prevãzute la pct. IX.7.2..  
IX.7.4 .În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmãrii de 
primire a documentelor justificative de cãtre asigurat, turistul nu a primit sumele solicitate de la 
asigurat, are loc evenimentul asigurat.  
IX.7.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul 
are obligaţia de a transmite asiguratorului, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, 
cererea de despãgubire însoţitã de documentele justificative.  
IX.7.6. Documentele justificative constau în principal în:  
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;  
b) confirmãrile de primire precizate la pct. IX 7.2, 7.3 şi 7.5;  
c) fotocopiile de pe documentele de platã a avansului (chitanţe, ordine de platã etc.), în cazul cererilor 
de rambursare a sumelor achitate de turist;  
d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor 
de repatriere.  
IX.7.7. Despãgubirea nu poate depãşi suma achitatã de turist în contractul de comercializare a 
pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea 
prevederilor pct. XII.2. 

IX.7.8. Din despãgubire se scade franciza menţionatã pe poliţa de asigurare. 
  
IX.7.9. Despãgubirea va fi plãtitã în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de 
cãtre asigurator a documentelor justificative de la turist.  

IX.7.10. În cazul în care dupã plata despãgubirii asiguratul plãteşte debitul cãtre turist, turistul are 
obligaţia de a restitui asiguratorului despãgubirea primitã, în termen de 5 (cinci) zile lucrãtoare de la 
data primirii de la asigurat a sumelor reprezentând debitul. 



IX.7.11. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sã acopere 
taxele de transfer sau a unui contract de asistențã care sã acopere taxele de repatriere în caz de 
accidente, de boalã sau deces,  a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare 
pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurãri storno sau altor tipuri de asigurãri de 
cãlãtorie. Agenția recomandã încheierea unei asigurăãi storno pentru acoperirea eventualelor 
penalitãți de anulare. Turistul se poate informa în agenții despre cazurile acoperite de asigurarea 
storno, aceasta putând fi încheiatã în agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de 
servicii turistice, dacã agenția oferã acest tip de serviciu. 
IX.7.12. Agenția intermediarã nu se face vinovatã de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în 
polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar intermediar 
între turist și asigurator. 

IX.8.Dispoziţii generale: 
IX.8.1. Prin plata despãgubirii şi în limita acesteia asiguratorul se subrogã în toate drepturile turistului 
împotriva asiguratului şi este mandatat sã foloseascã toate mijloacele legale pentru executarea silitã a 
asiguratului.  
IX.8.2. Asiguratorul are dreptul de a rezilia prezenta poliţã în cazul retragerii licenţei de turism a 
asiguratului de cãtre autoritatea competentã. Asiguratorul este rãspunzãtor în continuare exclusiv 
pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiate înainte de data 
rezilierii.  
IX.8.3. Asiguratorul are dreptul de a suspenda prezenta poliţã de asigurare în oricare dintre 
urmãtoarele cazuri:  
- suspendarea de cãtre autoritatea competentã a licenţei de turism aferente asiguratului;  
- nerespectarea obligaţiilor asumate de asigurat prin prezenta poliţã de asigurare.  
Asiguratorul este rãspunzător în continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor 
de servicii turistice încheiate înainte de data suspendãrii.  
IX.8.4. Prezentele clauze contractuale sunt completate cu prevederile legale în vigoare.  
IX.8.5.  Orice litigiu rezultat din interpretarea şi/sau din executarea prezentei poliţe de asigurare se 
soluţioneazã pe cale amiabilã sau, dacã nu este posibil astfel, de cãtre instanţele de judecatã 
competente din România.  

X. Documentele contractului se constituie ca anexã la acesta și sunt urmãtoarele: 

a) voucherul, biletul de odihnã/tratament, biletul de excursie, bonul de comandã, dupã caz; 

b) programul turistic, în cazul acțiunilor turistice; 

c) oferte ale Agenției puse la dispoziția turistului, în format tipãrit sau pe suport electronic. 

XI. Puncte de îmbarcare 
  

XI.1. Agenţia va reconfirma Turistului, cu minim 2 zile înaintea plecãrii, ora exactã şi locul de 
îmbarcare, în cazul modificãrilor fãcute de parteneri. 

XI.2. Pentru ulterioarele modificãri înaintea plecãrii, a orei exacte şi a locului de îmbarcare, nu vor 
intra în rãspunderea Agenţiei, ci va fi rãspunderea partenerilor care oderã aceste servicii.  

XI.3. Agenţia  are obligaţia de a anunţa turiştii sã se prezinte la orele comunicate în punctele de 
îmbarcare. Dacã turiştii nu respectã orele de îmbarcare menţionate, neprezentându-se la locul de 
plecare (no show) contravaloarea excursiei nu mai poate fi restituitã, turistul fiind deplin responsabil 
de consecinţe.  

XI.4. De asemenea, în cazul în care, deşi turistul îndeplineste condiţiile legale de trecere a frontierei, 
iar autoritãţile locale îi refuzã accesul, Agenţia  nu este responsabilã pentru acest lucru,  programul 
urmând a fi continuat cu restul grupului, fãrã s^ oblige Agenţia la returnarea contravalorii excursiei. 



XII.  Dispoziții finale 

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

XII.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu termenii şi 
condiţiile generale şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 republicatã 
privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobatã cu modificãri şi 
completãri prin Legea nr. 631/2001, cu modificãrile ulterioare.  

XII.3. Toate unitãțile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de cãtre organismele 
abilitate ale țãrilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde 
acestea existã, care diferã de la o țarã la alta și de la un tip de destinație la altul. 

XII.4. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 
electronice, Agentia Happy Tour Bistriţa este operator de date cu caracter personal înscris sub nr. 8773 
din 15.04.2019  şi are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţã şi numai pentru scopurile 
specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastrã, un membru al familiei 
dumneavoastrã ori o altã persoanã. Scopul colectãrii datelor este: emiterea documentelor contabile 
(factura/chitanţa dacã e cazul de încasare cash) , emiterea  biletelor de avion, rezervarea de servicii şi 
programe turistice, pentru efectuarea serviciilor  de cazare, serviciilor de masã, pentru emiterea 
asigurãri storno şi medicale. În vederea procesãrii solicitãrii dumneavoastrã sunteţi obligat(ã) sã 
furnizaţi datele cu caracter personal. Refuzul dvs. determinã imposibilitatea concretizãrii serviciului 
solicitat. Prin furnizarea datelor dumneavoastrã personale întelegeţi şi sunteţi de acord cu colectarea, 
prelucrarea şi transferul acestora cãtre furnizorii Agenţiei Happy Tour Bistriţa, cãtre companiile 
afiliate sau colaboratoare, cãtre partenerii noştri contractuali din ţara şi/sau strãinatate. Administrãm 
datele Dumneavoastrã atât timp cât este necesar – în funcţie de obligaţiile noastre contractuale şi 
legale (ex. pentru a menţine arhive contabile), sau în funcţie de orice alt temei în baza cãruia folosim 
informaţiile (ex: consimţãmânt, obligaţii contractuale, interese legitime). 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a 
nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodata, aveţi dreptul sã vã 
opuneţi prelucrãrii datelor personale care vã privesc şi sã solicitaţi ştergerea datelor(*). Pentru 
exercitarea acestor drepturi, vã puteti adresa cu o cerere scrisã, datatã şi semnatã la sediul agenţiei 
Happy Tour Bistriţa, Bd. Independenţei, nr. 17, Ap. 1,  Bistriţa sau prin mail la adresa 
bistrita@happytour.ro . De asemenea, vã este recunoscut dreptul de a vã adresa justiţiei şi/sau 
autoritãţii naţionale de supraveghere (www.dataprotection.ro). Prin semnarea contractului/solicitãrii, 
în mod liber, informat şi în cunostinţã de cauzã, declaraţi cã sunteţi de acord cu colectarea, prelucrarea 
şi transferul datelor cu caracter personal de cãtre operator, în condiţiile acestei informãri. 
Doriţi să primiţi informaţii despre ofertele promotionale ale agentiei Happy Tour Bistriţa? 
Datele d-voastrã  personale (nume şi adresa de email) vor fi folosite in scop de marketing. 

    ) sunt/ ) nu sunt de acord cu prelucrarea datelor în scop de marketing;  
    ) sunt/ ) nu sunt de acord cu dezvãluirea datelor cãtre terţi în scop de marketing;  

Datele dumneavoastra vor fi transferate în strãinatate. 
Transferarea datelor dvs. personale în afara Spaţiului Economic European: vã vom transfera datele 
personale în afara Spaţiului Economic European doar dacã suntem obligaţi sã facem acest lucru prin 
lege sau în vederea executãrii obligaţiilor contractuale faţã de dvs. 
Dacã unele din datele despre dumneavoastrã sunt incorecte, vã rugam sã ne informaţi cât mai curând 
posibil. 
Nota 
(*) orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o 
privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrãri prevãzute de lege (de 

mailto:silviu.nerghes@gmail.com
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ex.:prelucrãri efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socialã). Prin 
urmare, aceastã menţiune nu poate figura dacã prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice 
persoanã are, de asemenea, dreptul de a se opune,îin mod gratuit şi fãrã nici o justificare, la 
prelucrãrile datelor sale personale în scopuri de marketing direct. 

XII.5. Turistul declarã cã Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de 
comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 
nr. 107/1999. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice 
inclusiv în cazul celor achiziționate la distanțã prin mijloace electronice, turistul își exprimã acordul și 
luarea la cunoștințã cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii 
turistice, în conformitate cu oferta Agenției de turism. 

XII.6 Turistul declarã ca Agenţia l-a informat în prealabil cu privire la situaţia generalã a ţãrii de 
destinaţie, iar turistul şi-a asumat rãspunderea de a verifica alertele de cãlãtorie la www.mae.ro/travel-
alerts. 

XII.7. Clauzele din prezentul Contract au aplicabilitate generalã, iar în situaţia în care, în cadrul 
anexelor, existã termeni şi condiţii specifice anumitor servicii turistice, respectivele condiţii vor 
prevala faţã de clauzele acestui Contract. 

XII.8. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacã turistul este 
informat despre aceasta şi dacã documentul conţine informaţiile prevãzute de art. 10 alin. (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 631/2001, cu 
modificãrile ulterioare. 
XII.11. Litigiile apãrute între pãrți se rezolvã pe cale amiabilã, în caz contrar pãrțile înțeleg sã se 
adreseze instanțelor de judecatã competente. 

XIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
  

XIII.1. Prezentul contract înceteazã de plin de drept, fãrã nicio altã formalitate şi fãrã nicio altã 
procedurã judiciarã sau extrajudiciarã, în cazul în care una dintre pãrţi:  

a) nu îşi executã sau executã necorespunzãtor obligaţiile prevãzute în prezentul contract;  
b) este declaratã în stare de incapacitate de platã sau a fost declanşatã procedura de lichidare 

(faliment) înainte de începerea executãrii prezentului contract;  
c) cesioneazã drepturile şi obligaţiile sale prevãzute de prezentul contract fãrã acordul celeilalte 

pãrţi;  
d) îşi încalcã vreuna dintre obligaţiile sale, dupã ce a fost avertizatã, printr-o notificare scrisã, 

de cãtre cealaltã parte, ca o nouã nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea 
prezentului contract.  

XIII.2. Contractul poate înceta din iniţiativa oricãrei dintre pãrţi cu un preaviz de 30 de zile 
calendaristice, transmis în scris, sau fãrã a respecta preavizul, în cazul neexecutãrii sau executãrii 
necorespunzãtoare a obligaţiilor contractuale.  

XIII.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
pãrţile contractante.  

XIII.4. Prevederile prezentului articol nu înlãturã rãspunderea pãrţii care în mod culpabil a cauzat 
încetarea contractului.  

XIII.5. Rezilierea contractului poate fi cerutã de oricare dintre pãrti pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
esenţiale asumate de cealaltã parte contractantã, partea în culpã, putând fi obligatã la platã de daune 
pentru acoperirea prejudiciului creat celeilalte pãrţi. 

http://www.mae.ro/travel-alerts
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În conformitate cu Art. 1203 din Noul Cod civil, pãrţile confirmã şi acceptã în mod expres Termenii şi 
condiţiile generale considerate a fi clauze neuzuale: IV.3., IV.4., V.4., V.5., V.6, V.7., VI.6, VI.8., VI.
9., VI.29., VI.30., , cap. VIII.3., IX.7.2., IX.7.3, IX.7.5., IX.7.7, IX.7.8. 

XIV. LITIGII 
  

XIV.1. Eventualele litigii apãrute în cursul realizãrii prezentului contract se vor soluţiona pe cale 
amiabilã.  

XIV.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilã pe cale amiabilã, ele vor fi supuse spre 
soluţionare instanţelor judecãtoreşti. 

  

Contractul a fost semnat astãzi,  ............................................... , în 2 exemplare.  

  

 SC HAPPY TOUR BISTRIŢA SRL                                Turistul, 

Agenția de turism,                Nume şi prenume:   

HAPPY TOUR BISTRIŢA                                                Semnãtura:                                       

Reprezentant                                                          

SILVIU MARIUS NERGHES                                  

Funcția MANAGER AGENŢIE DE TURISM 

Semnãtura şi ştampila,   

                                                                                                   

                                                               

  

SC HAPPY TOUR BISTRIŢA SRL  
înregistratã la Registrul Comerţului nu nr. J6/188/21.01.2019, cod fiscal RO 40468656 ,  

 având cont la BANCA TRANSILVANIA, 
cu nr. RO84BTRLRONCRT0490851901/RON şi RO34BTRLEURCRT0490851901 EUR 

Nr.  Brevet:   24412/03.07.2015;   Licenta turism:  1771/19.4.2019 
SEDIUL SOCIAL: Cartier Viişoara, nr. 272, Sc. A, Ap. 7, Bistriţa, Bistriţa-Nãsãud 

PUNCT DE LUCRU/ADRESÃ CORESPONDENŢÃ: Bulevardul Independenţei, nr. 17, Ap. 1, , 
Bistriţa, Bistriţa-Nãsãud 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