GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM
CABINET PREŞEDINTE

ORDINUL
Nr.105 din 15.07.2013
privind aprobarea criteriilor de selectie a participantilor la manifestările
expozitionale la care participă Autoritatea Naţională pentru Turism, în tară sau în
străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din fonduri europene
nerambursabile (FEDR), precum şi regulamentul de participare la respectivele
manifestări, împreună cu modelul de cerere de înscriere, fişa manifestării şi
chestionarul adresat expozanţilor.
Având în vedere Decizia Primului-ministru nr.199/25 aprilie 2013, privind numirea
domnului Răzvan Filipescu în funcţia de Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism;
Având în vedere prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
si ale art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii,
Ţinând cont de dispoziţiile art. 2, lit. I şi ale art. 3 alin (4) din Anexa nr. 1 a Hotărârii
Guvernului nr. 20/2012, privind aprobarea Programului multianual de marketing şi
promovare turistică şi Anexa 2 a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor,
formelor şi produselor turistice.
În temeiul prevederilor art.9, alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism
Presedintele ANT emite următorul
ORDIN
Art. 1. Se aprobă criteriile de selectie a participantilor la manifestările expozitionale
la care participă Autoritatea Naţională pentru Turism, în tară sau în străinătate, cu
finantare de la bugetul de stat si din fonduri europene nerambursabile (FEDR), precum si
regulamentul de participare la respectivele manifestări, împreună cu modelul de cerere de
înscriere, fisa manifestării si chestionarul adresat expozantilor.
Art. 2. Criteriile de selecţie, regulamentul de participare la respectivele manifestări,
modelul de cerere de înscriere, fisa manifestării si chestionarul adresat expozantilor sunt
prezentate în Anexele 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Bd,Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA, 010873 - RO,
Tel.: (+40) 0372.144.041, Fax: (+40) 0372.144.042

Art. 3. Directia Management Brand (DMB) şi Compartimentul economic, achiziţii
publice şi servicii interne vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Prezentul ordin va fi comunicat structurilor de specialitate din cadrul
Autorităţii Naţionale pentru Turism menţionate la art. 3 de către Compartimentul resurse
umane, urmând a fi publicat pe pagina de internet a instituţiei prin grija Compartimentului
de comunicare, relaţii externe şi protocol

Preşedinte
Răzvan FILIPESCU

AVIZAT
Vicepreşedinte
Florenţa Mirela MATICHESCU

Compartimentul juridic
Coordonator: Loredana MATEIU

Direcția de Dezvoltare Teritorială
Director: Steliana COJOCARIU

Direcţia Management Brand
Director: Daniela PRELIPCEAN

ANEXA NR.1La Ordinul nr.105/15.07.2013
Criterii de selecţie participanţi
Art. 1. Societăţile comerciale cu activitate de turism, asociaţiile profesionale, patronale
şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile
administraţiei publice locale şi centrale, alte entităţi a căror activitate are impact în
domeniul turismului pot participa gratuit sau în urma achitării unei taxe la manifestările
expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate sau la miniexpoziţiile la
care participă în ţară şi în străinătate Autoritatea Naţională pentru Turism, în condiţiile în
care îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute de prezentele norme.
Art. 2 Înscrierea la manifestările expoziţionale enunţate la art. 1, se efectuează după
publicarea pe site-ul ANT a Listei cu manifestările expoziționale interne și internaționale la
care participă Autoritatea Națională pentru Turism în anul respectiv. În toate cazurile
înscrierea va fi făcută cu cel puțin 60 de zile calendaristice anterior datei de început a
evenimentului.
Art. 3 Criteriile generale pentru participarea la manifestările expoziţionale enunţate la
art. 1, sunt:
a) Promovarea în cadrul manifestării expoziţionale a destinaţiilor turistice româneşti
sau produselor turistice cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în
creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică. Dovada îndeplinirii acestui criteriu se
face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere;
b) Obligativitatea respectării regulamentului de participare la manifestările
expoziţionale de turism în standul Autorităţii Naţionale pentru Turism, aprobat prin ordin al
Preşedintelui ANT. Dovada se face prin declaraţie pe propria răspundere;
c) Produsele turistice şi programele turistice care se promovează la respectiva
manifestare de către solicitant, sunt evaluate ca relevante în relaţie cu produsele şi
programele prioritar de promovat, conform politicii de promovare turistică a Autorităţii
Naţionale pentru Turism şi cu specificul manifestării expoziţionale în cauză.
Art. 4. Criteriile specifice societăţilor comerciale pentru participarea la manifestările
expoziţionale enunţate la art. 1, sunt:
a) Sunt înfiinţate conform Legii 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) Nu se află în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment,
închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau în alte situaţii reglementate de lege ;
c) La data depunerii cererii de participare nu înregistrează debite la bugetul de stat,
respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a
contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate;
d) Nu sunt considerate firme în dificultate.

O firmă este considerată ca fiind în dificultate în următoarele situaţii:
i. în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult
de jumătate (peste 50%) din capitalul social, respectiv a mai mult de un sfert (peste 25%)
din capitalul social în ultimele 12 luni;
ii. în cazul unei societăţi pe acţiuni, când cel puţin o parte din asociaţi este ţinută
responsabilă pentru datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate
din capitalul propriu (peste 50%) şi mai mult de un sfert din acest capital (peste 25%) s-a
pierdut în cursul ultimelor 12 luni;
iii. pentru întreprinderile de orice formă juridică, când respectiva întreprindere
întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislaţia privind
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.
e) Nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de
stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.
Art. 5. Dovada îndeplinirii criteriilor specifice prevăzute la alin. (1), lit. a) al art.4 se face
prin prezentarea unui certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului
Comerţului, iar pentru criteriile enunţate la alin. (1), lit. b) – e), pe baza declaraţiilor pe
propria răspundere prevăzute în Anexele 3 şi 4 la prezentul ordin.
Art.6. Participarea solicitanților la manifestările expoziționale se va face după
verificarea îndeplinirii criteriilor de selecție enumerate mai sus, în ordinea înregistrării
înscrierilor și în funcție de suprafața standului alocat României/fiecare eveniment în parte.
Art.7. În situația în care numărul solicitanților care îndeplinesc criteriile de participare
este mai mare decât suprafața standului alocat aceștia vor putea participa la alte
manifestări expoziționale ulterioare pentru care aplică, în aceleași condiții prevăzute de
prezentul ordin.

Anexa nr.2 la Ordinul nr.105/15.07.2013

Regulamentul de participare la manifestările expoziţionale de turism
în standul Autorităţii Naţionale pentru Turism

Procedura înscrierii la manifestările expoziţionale:
Art. 1. Compartimentul comunicare, relaţii externe şi protocol, la solicitarea Direcţiei
Management Brand publică lista manifestărilor pentru turism la care România urmează să
fie reprezentată pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Turism:
www.mturism.ro. Termenele de înscriere sunt clar precizate şi vor fi ferm respectate.
Art. 2. - (1) Societăţile comerciale cu activitate de turism, asociaţiile profesionale,
patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile
administraţiei publice locale şi centrale şi alte entităţi a căror activitate are impact în
domeniul turismului pot participa gratuit sau în urma achitării unei taxe la manifestările
expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care
participă în ţară şi în străinătate Autoritatea Națională pentru Turism, în conformitate cu
prevederile art.6 din Anexa nr.1 a prezentului ordin.
(2) Solicitanţii pot comunica intenţia de participare Direcţiei Management Brand.
Înscrierea efectivă se comunică Direcţiei Management Brand.
(3) Înscrierea se face pe baza formularului de înscriere tip a declaraţiei pe propria
răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, ce se transmit Direcţiei Management
Brand prin poştă la adresa Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucureşti, prin poştă
electronică la adresa promovare@mturism.ro sau prin fax la nr. 0372.144.042.
Completarea tuturor rubricilor din formularul de înscriere precum şi depunerea declaraţiei
pe propria răspundere şi a Certificatului constatatator emis de Oficiul Registrului
Comerţului, după caz, în original, sunt obligatorii, urmând a fi transmise prin poștă sau
depuse la sediul autoritatii în termen de 5 zile lucrătoare de la confirmarea înscrierii de
către Direcția Management Brand, sub sancţiunea respingerii solicitării de participare.
(4) Direcţia Management Brand oferă participanţilor înscrişi la eveniment câte un
infodesk, inscripţionare, informaţii privind manifestarea si piaţa turistica căreia aceasta i se
adresează.
(5) Expozanţii au obligaţia asigurării prezenţei a cel puţin unei persoane din cadrul
personalului propriu, desemnată ca „delegat la stand” în cuprinsul formularului de
înscriere, la infodesk pe toată durata manifestării expoziţionale, precum şi a răspunderii
pentru conduita acesteia pe întreaga durată de desfăşurare a manifestării.
Obligaţiile expozanţilor
Art. 3. Direcția Management Brand desemnează pentru fiecare manifestare de turism
pe care o organizează un coordonator al standului. Coordonatorul este un reprezentant de
la Biroul de Turism în ţările unde Autoritatea Naţională pentru Turism are reprezentanţe
sau un alt angajat al instituţiei în cazul în care manifestarea are loc într-o ţară unde
Autoritatea Naţională pentru Turism nu are reprezentanţă oficială.

Art. 4. Toate acţiunile şi activităţile care au loc în timpul desfăşurării manifestării se
avizează de către coordonatorul standului.
Art. 5. - (1) Persoanele care reprezintă expozanţii la standurile României, precum şi
personalul din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism, au obligaţia, pe toată durata
manifestării, de a avea o ţinută şi un comportament decent si de a respecta regulile
comunicate de coordonatorul standului desemnat de ANT. Reprezentantul ANT nu
asigură servicii de traducere/interpret.
(2) Participanţii au următoarele obligaţii:
a) să fie vorbitori ai limbii ţării respective sau cel puţin ai unei limbi de circulaţie
internaţională care este uzuală în acea țară;
b) să distribuie suficiente materiale informative proprii, în limba ţării în care are loc
manifestarea sau într-o limbă de circulaţie internaţională. Nu este permisă distribuirea de
materiale în limba română la manifestările expoziţionale externe, foi volante, copii ale
acestora sau participarea fără materiale proprii;
c) să asigure deservirea fiecărui infodesk prin cel mult trei reprezentanţi ai
expozantului. Aceştia trebuie să aibă abilitatea de a comunica cu vizitatorii şi cu
organizatorii;
d) să consume băuturi nonalcoolice şi alimente în cadrul standului doar în spaţiile
special amenajate în acest scop;
e) să păstreze curăţenia în spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea;
f) să poarte în permanenţă un ecuson pe care este înscris numele expozantului şi firma
pe care acesta o reprezintă;
g) să respecte programul de funcționare al manifestării expoziţionale şi să asigure
prezenţa personalului propriu la stand în orele de funcţionare, pe întreaga durată a
manifestării;
h) să asigure prezenţa la stand cu cel puţin 15 minute înainte de deschiderea
manifestării.
Art. 6. - (1) Autoritatea Naţională pentru Turism prin reprezentanţele de promovare și
informare turistică ale României în străinătate nu are obligaţia de a asigura expozanţilor
cazarea, transportul, accesul în cadrul complexului expoziţional prin legitimaţii de intrare,
pe perioada manifestării, materiale de informare sau de protocol.
(2) Autoritatea Naţională pentru Turism poate asigura, în limita posibilităţilor, firmelor
româneşti care nu sunt înscrise la eveniment un spaţiu de discuţii în cadrul standului
României. Solicitările pentru asistenţă/spaţii de discuţie se adresează coordonatorului
standului cu cel puţin o săptămână înainte de începerea manifestării.
(3) Autoritatea Naţională pentru Turism prin reprezentanţele de promovare si informare
turistică ale României în străinătate nu îşi asumă responsabilitatea în legătură cu paza sau
păstrarea exponatelor şi a altor materiale de prezentare (proiector, laptop, etc).
(4) Amenajarea/decorarea infodesk-urilor, alta decât cea standard, se efectuează
numai cu acordul expres al coordonatorului de stand şi se suportă integral de către
expozant.
(5) Orice solicitare de dotare suplimentară trebuie formulată, în scris, la Directia
Management Brand sau la sediul reprezentanţelor de promovare si informare turistică ale
României în străinătate şi în măsura în care este posibil, va fi soluţionată, pe cheltuiala
solicitantului.
(6) Alocarea desk-urilor şi decorarea standului se realizează exclusiv de către Direcția
Management Brand.

Diverse
Art. 7 - (1) Fiecare Reprezentanţă de Promovare si Informare turistică a României
în străinătate elaborează şi transmite în termenul stabilit de Autoritatea Naţională pentru
Turism Regulamentul Specific de Participare (dacă e cazul) precum şi fişa manifestării
expoziţionale a cărei organizare cade în sarcina sa.
(2) Regulamentul Specific de Participare cuprinde regulile şi recomandările
organizatorului manifestării expoziţionale.
Art. 8 – (1) În timpul manifestărilor expoziţionale se distribuie expozanţilor, prin grija
coordonatorului de stand, chestionare al căror model este prezentat în anexa nr.7 a
prezentului ordin. Chestionarele se completează şi se semnează în mod obligatoriu de
către fiecare participant şi au scopul de a evalua organizarea şi desfăşurarea manifestării
expoziţionale.
(2) Responsabilitatea preluării chestionarelor completate şi semnate de către toţi
participanţii aparţine coordonatorului de stand, care trebuie să le transmită Direcţiei
Management Brand în termen de cel mult şapte zile lucrătoare de la încheierea
manifestării expoziţionale.
Art. 9 - Nerespectarea uneia sau mai multora dintre prevederile prezentului
Regulament de Participare constituie un motiv suficient în temeiul căruia Direcția
Management Brand poate să refuze înscrierea participanţilor respectivi la alte manifestări
pentru următorii 2 ani.
Art. 10 - Prevederile prezentului regulament se completează, după caz, cu cele ale
regulamentului specific de participare.

Anexa nr.3 la Ordinul nr. 105/15.07.2013
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul ………………………………………………, identificat cu …….…………………,
având calitatea de reprezentant legal al Societăţii Comerciale ……………………………,
declar pe propria răspundere următoarele:
- Voi promova în cadrul manifestării expoziţionale numai destinaţii turistice româneşti sau
produse turistice cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în
creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, conform formularului de înscriere
anexat;
- Îmi însuşesc şi îmi asum respectarea Regulamentului de participare la manifestările
expoziţionale de turism în standul Autorităţii Naţionale pentru Turism, aprobat prin ordin al
Preşedintelui ANT.
Societatea comercială al cărei reprezentant legal sunt nu se află în procedura de
executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare,
lichidare sau în alte situaţii reglementate de lege;
- Societatea comercială al cărei reprezentant legal sunt, la data depunerii cererii de
participare, nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau
provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru
şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum
şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate;
- Societatea comercială, al cărei reprezentant legal sunt, nu este considerată firmă în
dificultate, în sensul că nu este considerată ca fiind în următoarele situaţii: se constată
pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi mai mult de un sfert din capital s-a
pierdut în ultimele 12 luni; sau cel puţin o parte din asociaţi este ţinută responsabilă pentru
datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu şi
mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni; sau când
respectiva societate comercială întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri
prevăzute de legislaţia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului;
- Împotriva societăţii comerciale al cărei reprezentant legal sunt, nu a fost emisă o decizie
de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja
executată;
Înţeleg şi sunt de acord cu toate condiţiile stabilite în regulamentul de participare la
manifestările expoziţionale de turism în standul Autorităţii Naţionale pentru Turism şi îmi
asum sancţiunea nerespectării acestora. Sancţiunea constă în refuzul instituţiei
menţionate mai sus de a mai permite participarea societăţii comerciale al cărei
reprezentant legal sunt, pe o perioadă de 2 ani calendaristici, în pavilioanele naţionale,
standurile specializate sau la miniexpoziţiile la care Autoritatea Naţională pentru Turism
participă în ţară şi în străinătate.
Cunosc prevederile legale cu privire la falsul în declaraţii şi îmi asum consecinţele juridice
ce decurg din declararea unor date sau situaţii neconforme cu realitatea.
Reprezentant legal al solicitantului
(nume în clar)
semnătură şi ştampilă

Anexa nr.4 la Ordinul nr.105/15.07.2013
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul ……………………………………….., identificat cu ………………………….,
având calitatea de reprezentant legal al ………………………………………, declar pe
propria răspundere următoarele:
- Voi promova în cadrul manifestării expoziţionale numai destinaţii turistice româneşti sau
produse turistice cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în
creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, conform formularului de înscriere
anexat;
- Îmi însuşesc şi îmi asum respectarea regulamentului de participare la manifestările
expoziţionale de turism în standul Autorităţii Naţionale pentru Turism şi îmi asum
sancţiunea nerespectării acestora. Sancţiunea constă în refuzul instituţiei menţionate mai
sus de a mai permite participarea organizaţiei al cărei reprezentant legal sunt, pe o
perioadă de 2 ani calendaristici, în pavilioanele naţionale, standurile specializate sau la
miniexpoziţiile la care Autoritatea Naţională pentru Turism participă în ţară şi în străinătate.
Cunosc prevederile legale cu privire la falsul în declaraţii şi îmi asum consecinţele juridice
ce decurg din declararea unor date sau situaţii neconforme cu realitatea.

Reprezentant legal al solicitantului
(nume în clar)
semnătură şi ştampilă

Anexa nr.5 la Ordinul nr.105/15.07.2013

Formular de înscriere la manifestarea expoziţională
Denumirea manifestării expoziţionale:
Perioada de desfăşurare
1. DATELE DE
SOLICITANTULUI:

IDENTIFICARE

ALE

Denumirea solicitantului:
Adresa (sediul social):
Telefon:
Fax:
E-mail:
Pagina web:
Număr

de

Comerţului

înmatriculare

în

Registrul

1

Codul de identificare fiscală

2

Obiectul de activitate şi codul CAEN:

2. PRODUSE TURISTICE ŞI PROGRAME
CARE VOR FI PROMOVATE ÎN STAND

3.DOTĂRI SUPLIMENTARE LA STAND

4. PERSOANĂ DE CONTACT

5. DELEGAT LA STAND

Data

Reprezentant legal al solicitantului
Semnătură/ştampilă

1
2

Dacă este cazul
Dacă este cazul

Anexa nr.6 la Ordinul nr.105/15.07.2013
Fişa Manifestării Expoziţionale
Denumirea manifestării:………………………
1. Informaţii generale despre eveniment:
Perioada de desfăşurare:………………………………………………………………
Loc de desfăşurare:…………………………………………………………………….
Profil expozanţi: ………………………………………………………………………..
Profil vizitatori: ………………………………………………………………………….
(în anexă eventual date statistice ediţii anterioare, despre participarea României)
2. Date despre participarea României (Departament Turism):
Suprafaţa de expunere (în mp): ……………………………………………............
Localizare stand (dacă este posibil): …………………………………...................
Concept/temă decorare şi utilare stand: ……………………………………………
3. Condiţii şi termene de participare:
Categorii de expozanţi (de acasă sau colaboratori din străinătate) care vor putea fi
reprezentanţi în standul Romaniei:
Condiţii de participare:
 Accesul în cadrul complexului expoziţional se va face pe baza ecusoanelor
achiziţionate de fiecare expozant în parte.
 Ecusoane puse la dispozitie de organizatori: O DA
O NU
 Tinuta vestimentară va fi decentă, tip business.
 Limba utilizată: ………………………………………………………………….
 Materiale promovare: …………………………………………………………..
 Suport acordat Departament Turism: ………………………………………..
 Conduită în stand: ……………………………………………………………..
 Alte condiţii, drepturi/obligaţii: ………………………………………………..
 Condiţii specifice stabilite de organizatori (în anexă - extras din regulament)
 Termene: ……………………………………………………………………….
 Termenul limită pentru confirmarea participării:
 Plăţi către organizatori: ……………………………………………………….
 Retragere/ anulare participare: ………………………………………………
(vor fi menţionate modalităţi de comunicare, penalităţi, plată, etc ...)
 Condiţii/ clauze de confidenţialitate: ……………………………................
4. Desfasurarea Expo
(Organizarea / Coordonarea participării efective la expo)
 Coordonator stand: …………………………………………………………..
 Programul de lucru: ………………………………………………………….
 Descriere acţiuni / evenimente speciale: ………………………………….
 Facilităţi şi limitări (desk-uri, materiale generale de informare/ promovare)
 Decorare/ semnalizare stand şi desk-uri: …………………………….......
5. Anexe (alte informaţii utile din partea organizatorilor externi)

Anexa nr.7 la Ordinul nr.105/15.07.2013
Model chestionar pentru expozanţi
Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări pentru ca, la viitoarele manifestări
expoziţionale să realizăm un stand mult mai bun cu soluţiile şi sugestiile
dumneavoastră!
Vă rugăm să transmiteţi chestionarele completate până în ultima zi a manifestării
expoziţionale, orele 12:00 la infodeskul ME!
Vă mulţumim!
Depunerea chestionarului, completat integral, este obligatorie!
1. Aţi mai participat la .................................................................................................. ?
Da □ (vezi intrebarile 2 si 3)
Nu □
2. Cum apreciaţi numărul vizitatorilor la standul României?
Mai puţini
La fel
Mai mulţi

□
□
□

3. Cum apreciaţi participarea României anul acesta faţă de anii precedenţi ?
Vă rugăm să acordaţi puncte de la 1 la 5
1 = foarte rău 2 = rău 3 = satisfăcător 4 = bine/bun 5 = foarte bine/bun
1□

2□

3□

4□

5□

4. Cum apreciaţi participarea României (în general) anul acesta la .............................?
1□

2□

3□

4□

5□

De ce?............................................................................
5. Cum apreciaţi amplasamentul standului României?

1□

2□

3□

4□

5□

6. Cum apreciaţi semnalizarea standului României?

1□

2□

3□

4□

5□

7. Cum apreciaţi amenajarea standului României?

1□

2□

3□

4□

5□

8. Care din următoarele activităţi efectuate în standul României vi s-au părut cele mai
reuşite (după caz)?
1□ 2□ 3□ 4□ 5□
Ce alte activităţi propuneţi pentru următoarea ediţie?
......................................................................................................................................

9. Cum apreciaţi spaţiul acordat de organizatori prezentării activităţii dumneavoastră?
1□ 2□ 3□ 4□ 5□
De ce?...........................................................................................................................
10. Cum apreciaţi spaţiul de discuţii al standului?

1□

2□

3□

4□

5□

11. Cum apreciaţi comunicarea cu organizatorii (M.E.)?

1□

2□

3□

4□

5□

De ce?...........................................................................................................................
12. Cum apreciaţi sprijinul acordat din partea organizatorilor?
1□

2□

3□

4□

5□

13. Cum apreciaţi contactul cu publicul?

2□

3□

4□

5□

1□

De ce?..........................................................................................................................
14. Credeti că aţi reusit să atrageţi parteneri noi?
Da □
Nu □
15. Ce v-a plăcut la standul României?
………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………….....................................................
16. Ce nu v-a plăcut la standul României?
………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………….....................................................
17. Cum aţi face dumneavoastră în locul nostru ?
…………………………………………………………....................................................
…………………………………………………………...................................................
18. Veţi participa şi la următoarea ediţie a .............................................................. ?
Da □
Nu □
19. Cât de importante sunt următoarele motive pentru participarea dumneavoastră la
..................................................................................................................................?
Încheierea unor noi contacte de afaceri

1□

2□

3□

4□

5□

Promovarea activităţii dumneavoastră

1□

2□

3□

4□

5□

□ Alte motive
………………………………………………………….....................................................
20. Cum apreciaţi dezvoltarea turismului în România în următorii trei ani?
1□ 2□ 3□ 4□

5□

21. Ce produse /regiuni au fost cele mai solicitate de către vizitatori?
Produse …………………………………………………………....................................
Regiuni ………………………………………………………….....................................
22. Vi s-a solicitat vreun produs care nu era inclus în oferta dumneavoastră?
Da □
Nu □
Dacă da, care? …………………………………………………………........................
23. Consideraţi că vizitatorii care v-au solicitat informații despre România au o opinie
negativă despre ţara noastră?
Da □
Nu □
24. Vă rugăm să realizaţi topul primelor cinci pieţe emiţătoare de turisti către România prin
firma pe care o reprezentaţi?
TOP
1
2
3
4
5
25. Care este numărul contactelor pe care le-aţi avut cu operatorii străini pentru activitatea
de incoming?
......................................................................................................................................
26. Care este numărul contractelor pe care le-aţi încheiat cu operatorii străini pentru
activitatea de incoming?
......................................................................................................................................
27. Care sunt produsele turistice pe care le-aţi promovat în cadrul acestei manifestări
expoziţionale?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
28. Alte observaţii...........................................................................................................

Expozant________________________________________________________________
Vă mulțumim si vă urăm succes în continuare!

