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Capitolul 1 
 
 

ELEMENTE GENERALE PRIVIND ACTIVIT��ILE 
DE COMER�, TURISM �I ALIMENTA�IE PUBLIC� 

 
1.1. Considera�ii privind rolul contabilit��ii în cadrul entit��ilor 

economice din comer�, turism �i alimenta�ie public� 
 

În timp, contabilitatea a trebuit sa r�spund� cerin�elor tot mai mari �i mai 
diversificate ale activit��ii economice, care i-au impus forme cu atât mai dezvoltate 
pe m�sur� ce câmpul ei de aplicare devenea mai vast. Contabilitatea a evoluat de la 
normele simple, clare �i precise, descrise de contemporanii lui Luca Paciolo, la 
forma clasic� a contabilit��ii în partid� dubl�, ea fiind perfec�ionat� în permanen�� 
de-a lungul tuturor etapelor ce caracterizeaz� progresul social, astfel încât s� 
r�spund� necesit��ilor informa�ionale ale vie�ii economice.  

Dintr-o activitate cu un predominant caracter aplicativ, ale c�rei cuno�tin�e 
erau dobândite aproape în totalitate pe baza experien�ei generate de activitatea 
practic�, contabilitatea a devenit o disciplin� �tiin�ific�, deoarece cre�terea rolului 
s�u decizional a impus sistematizarea cuno�tin�elor aplicate în practic�. De altfel, 
acesta este �i motivul pentru care a fost necesar ca practicile contabile s� fie 
fundamentate pe o teorie contabil� �i pe o baz� conceptual�, cercetarea începând s� 
joace un rol determinant în acest sens. 

Atestarea contabilit��ii ca disciplin� �tiin�ific� nu este un proces despre care 
se poate afirma c� a fost finalizat, deoarece opiniile formulate în acest sens sunt 
foarte diverse, întrucât vizeaz� fie respingerea total� a contabilit��ii ca �tiin��, fie 
considerarea ei de c�tre anumi�i autori ca o “disciplin� �tiin�ific� matur�, cu o 
pluritate de paradigme �i grupuri disciplinare (comunit��i �tiin�ifice), deschis� 
cercet�rii fundamentale �i aplicative”1. 

Încercarea de a stabili statutul contabilit��ii se confrunt�, în primul rând, cu 
diversitatea abord�rilor legate de aceast� problem�. Defini�iile date contabilit��ii 
difer� foarte mult atât în timp, cât �i în spa�iu, astfel c� în prezent nu identific�m un 
consens în ceea ce prive�te acest subiect, de aceea, pentru caracterizarea acestei 
discipline sunt propuse o multitudine de variante, dintre care amintim pe cele mai 
importante: art�, tehnic�, sistem informa�ional, limbaj, joc social, �tiin��. 

F�r� a ne propune o analiz� a caracterului oarecum contradictoriu al acestor 
termeni, vom încerca o caracterizare a contabilit��ii prin prisma obiectului s�u de 
studiu, abordat, de aceast� dat�, din perspectiva etapelor evolutive ce pot fi 
relevate în domeniul contabilit��ii.  

                                                 
1 Feleag� N., Iona�cu I., Tratat de contabilitate financiar�, vol. 1, Editura Economic�, Bucure�ti, 
1998, p. 22. 
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Într-o prim� etap�, putem sublinia rolul contabilit��ii ca instrument de 
m�surare, situa�ie în care aceasta este abordat� ca o activitate ce are drept scop 
reflectarea activit��ii economice a întreprinderii. Privit� în acest context 
contabilitatea este asimilat� în special cu o art� a înregistr�rilor sau cu o tehnic� de 
gestiune, puncte de vedere care, în opinia noastr�, au un caracter limitat, deoarece 
reduc obiectul s�u doar la efectuarea înregistr�rilor contabile. 

De fapt, contabilitatea a ap�rut din nevoia de a r�spunde în plan informa�ional 
�i decizional la problematica gestiunii mi�c�rilor de valori economice. Aceasta face 
ca abordarea contabilit��ii ca instrument de informare s� coincid� cu definirea ei ca 
un sistem informa�ional reprezentat de “un ansamblu de elemente (resurse umane 
�i materiale) care permite culegerea, prelucrarea, stocarea �i comunicarea 
informa�iilor, în vederea lu�rii deciziilor”2.  

A�a cum se observ� în acest context, contabilitatea nu mai este privit� 
exclusiv ca un instrument de cuantificare monetar� a realit��ii economice, ci ca un 
sistem care are drept scop furnizarea de informa�ii pentru luarea deciziilor, 
reprezentarea realit��ii nemaifiind un scop în sine, fiind subordonat� unui nou 
concept ce vizeaz� satisfacerea nevoilor informa�ionale. Contabilitatea continu� s�-
�i îndeplineasc� func�ia de m�surare, îns� este subordonat� unui scop, fapt ce-i 
reliefeaz� o nou� dimensiune, prin luarea în considerare a utilizatorilor 
informa�iilor pe care le produce, precum �i a nevoilor acestora. 

Activit��ile informa�ionale specifice domeniului contabil sunt cele care 
privesc producerea �i utilizarea informa�iei contabile �i se refer� la ac�iuni ce 
vizeaz� crearea, colectarea, stocarea, prelucrarea datelor �i apoi difuzarea 
informa�iilor. Aceste activit��i presupun efectuarea unor opera�ii de înregistrare �i 
de calcul, precum �i a ac�iunilor de analiz�, interpretare, grupare, sintez� �i utilizare 
a informa�iilor pentru luarea deciziilor. 

Extinzându-se perspectiva asupra contabilit��ii, prin luarea în considerare a 
utilizatorilor informa�iei oferite de ea, a fost eviden�iat� func�ia sa de comunicare, 
deoarece furnizarea de informa�ii diferitelor categorii de utilizatori în vederea lu�rii 
deciziilor nu este în fond decât o activitate de comunicare. 

În cazul contabilit��ii avem în vedere o comunicare contabil� sau financiar�, 
în cadrul c�reia leg�tura se stabile�te între întreprindere, ca emi��tor (produc�tor) 
de informa�ii, �i to�i cei interesa�i în utilizarea acestora, în calitate de beneficiari sau 
receptori de informa�ie. Principalul mijloc de transmitere a produselor contabilit��ii 
este reprezentat de situa�iile financiare anuale, informa�iile difuzate fiind ob�inute 
în urma reprezent�rii realit��ii economice a întreprinderii prin utilizarea unui limbaj 
specializat, a unor reguli �i principii specifice. 

A�adar, informa�ia contabil� se construie�te folosindu-se un limbaj specific, 
anumite reguli care permit codificarea �i decodificarea datelor reprezentate, toate 
acestea asigurând reprezentarea ordonat� �i inteligibil� a realit��ii economice. 
Utilitatea informa�iei contabile în cadrul comunic�rii financiare se probeaz� în 

                                                 
2 Iona�cu I., Epistemologia contabilit��ii, Editura Economic�, Bucure�ti, 1997, p. 37. 
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condi�iile în care receptorii o folosesc pentru a în�elege realitatea economic� �i 
pentru a lua decizii. 

Astfel a ap�rut ideea definirii contabilit��ii ca un „limbaj formalizat al 
organiza�iilor”, fiind denumit� generic drept un „limbaj al afacerilor”, caracterizat 
prin trei dimensiuni3:  

- sintaxa contabil� reprezentat� de ansamblul de reguli �i proceduri ce trebuie 
urmate pentru înregistrarea tranzac�iilor �i elaborarea documentelor contabile de 
sintez�, plecând de la simbolurile care formeaz� vocabularul contabil, caz în care 
accentul este pus pe func�ia de reprezentare a realit��ii economice; 

- semantica limbajului contabil care trateaz� semnifica�ia semnalelor 
transmise de contabilitate, dimensiune care accentueaz� func�ia de informare a 
acesteia; 

- aspectul practic ce se refer� la comunicarea informa�iilor contabile �i modul 
de utilizare de c�tre diferi�i utilizatori, situa�ie în care accentul este pus, de 
asemenea, pe func�ia de informare. 

Descrierea contabilit��ii sub aceast� form� este caracteristic� gândirii 
contabile prezente, aceast� schimbare de perspectiv� afectând atât raportarea 
contabil� extern� – normalizarea prin cadrul contabil conceptual define�te scopul 
situa�iilor financiare ca fiind furnizarea informa�iilor pentru fundamentarea 
deciziilor, cât �i pe cea intern� – dintr-o contabilitate a costurilor ea devenind una 
managerial�, accentul fiind pus din nou pe rolul s�u de a furniza informa�ii 
managerului pentru adoptarea deciziilor. 

Contabilitatea abordat� ca instrument de informare, de�i dep��e�te ca valoare 
viziunea tehnic� asupra contabilit��ii, are totu�i anumite neajunsuri, întrucât nu 
reu�e�te s� ofere o imagine complet�, neluând în considerare o serie de factori 
importan�i. În aceste condi�ii, a ap�rut necesitatea l�rgirii perspectivei asupra 
contabilit��ii pentru a fi reliefate �i alte fa�ete ale sale, conturându-se ideea potrivit 
c�reia contabilitatea este un instrument de intermediere social� sau „joc social cu 
actorii �i regizorii s�i”4. 

În aceast� optic�, func�iile de m�surare �i informare sunt trecute într-un plan 
secund, iar în prim plan sunt eviden�iate consecin�ele pe care le are informa�ia 
contabil� asupra mediului social. Practic, se con�tientizeaz� faptul c� alegerea �i 
aplicarea anumitor politici contabile au consecin�e deosebit de importante asupra 
redistribuirii bog��iei �i riscurilor între diferi�ii participan�i la via�a economic�. În 
opinia noastr�, rolul social al contabilit��ii trebuie considerat prioritar, deoarece 
ofer� posibilitatea stabilirii criteriilor în func�ie de care se realizeaz� reflectarea 
realit��ii �i informarea diferitelor categorii de utilizatori, cu scopul de a se ob�ine 
efectele economico-sociale dorite. 

                                                 
3 Esnault B., Hoarau C., Compatbilite financiere, Presses Universitaires de France, Paris, 1994, citat 
de Feleag� N., Iona�cu I. în „Tratat de contabilitate financiar�”, Editura Economic�, Bucure�ti, 
1998, pp. 31-32.  
4 Feleag� N., Iona�cu I., op. cit., p. 34; Colasse B., Comptabilite generale, Editura Economica, 
Paris, 1993. 
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Ob�inerea informa�iilor contabile are loc ca urmare a prelucr�rii �i 
interpret�rii datelor, prin utilizarea unor concepte �i principii specifice, fiind 
aplicate mai multe metode �i politici în vederea reflect�rii realit��ii economice a 
unei entit��i �i oferirii informa�iilor necesare celor care iau decizii sau sunt 
interesa�i de entitatea respectiv�. 

De-a lungul evolu�iei sale, contabilitatea a trebuit s� g�seasc� solu�ii �i s� se 
adapteze la realitatea economic�, fapt ce a dus la utilizarea unor no�iuni �i a unei 
terminologii contabile, precum �i la apari�ia �i aplicarea unor reguli �i conven�ii în 
vederea ob�inerii informa�iilor. Astfel, contabilitatea a devenit ast�zi o tehnic� 
complex� de înregistrare �i reflectare a realit��ii economico-financiare a unei 
entit��i, un sistem de informare adaptat nevoilor utilizatorilor, un instrument de 
gestiune �i de comunicare ce asigur� integrarea �i dialogul întreprinderii cu mediul 
s�u extern5. 

Întreprinderea modern� �i sistemul s�u informa�ional contabil constituie 
subiecte care sunt dezb�tute intens în literatura de specialitate, întrucât se disting 
dou� direc�ii opuse de ac�iune ce vizeaz�, pe de o parte, dorin�a întreprinderii de a 
se ralia curentului globaliz�rii informa�ionale, iar pe de alt� parte, cerin�ele 
restrictive impuse de �tiin�a �i practica în domeniu. 

La prima vedere, se poate crede c� multe din sarcinile �i func�iile 
contabilit��ii clasice au fost transferate sistemului informatic, ajungându-se în final 
la un a�a-numit sistem informa�ional contabil modern. Totu�i, consider�m ca fiind 
pertinente opiniile potrivit c�rora abia acum se poate face o deosebire clar� între 
partea de tehnic� contabil� �i cea de �tiin�� a contabilit��ii, deoarece acum se pot 
l�sa în seama calculatorului toate aspectele ce fac din contabilitate o tehnic�, prin 
dezvoltarea unor programe informatice care s� cuprind� toate regulile, procedurile, 
metodologiile �i tehnicile necesare ob�inerii situa�iilor financiare �i, implicit, a 
informa�iilor despre o entitate economic�, pentru ca factorul uman s� se poat� 
ocupa de latura �tiin�ific� a acesteia6. 

Nu trebuie omis faptul c� dezvoltarea contabilit��ii, din toate punctele de 
vedere, a fost determinat� �i a înso�it procesul amplu de dezvoltare a societ��ii 
umane. Evolu�ia nevoilor de informare impus� de evolu�ia sistemelor naturale, 
sociale �i economice a determinat dezvoltarea sistemului informa�ional economic �i, 
prin aceasta, a componentei sale contabile. În aceste condi�ii, cererea de informa�ii 
contabile �i-a schimbat continuu sfera de interes, în prezent aceasta vizând tot mai 
mult spectrul evenimentelor �i fenomenelor în curs de manifestare �i a evolu�iei lor 
previzibile, nevoile prioritare ale utilizatorilor g�sindu-�i r�spunsul mai degrab� în 
fluxurile monetare viitoare decât în profitul contabil al perioadei. 

În opinia noastr�, analiza evolu�iei contabilit��ii �i rolului s�u în cadrul 
procesului de comunicare financiar� impune studiul unui cumul de elemente, dintre 
care consider�m c� cele mai semnificative se refer� la implementarea tehnologiei 
informa�iei în contextul desf��ur�rii unui proces complex de reglementare în 

                                                 
5 Minu M., Contabilitatea ca instrument de putere, Editura Economic�, Bucure�ti, 2002, p. 145. 
6 �ugui A., Produse informatice generalizate pentru contabilitate, Editura CECCAR, Bucure�ti, 2003. 
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domeniul financiar-contabil, asigurarea armoniz�rii / convergen�ei contabilit��ii la 
nivel mondial, reconsiderarea rolului �i importan�ei profesiei contabile, precum �i 
influen�a exercitat� de contabilitate asupra mediului social.  

Având în vedere rolul de instrument de intermediere social� pe care îl 
îndepline�te contabilitatea, se poate afirma c� aceasta influen�eaz�, la rândul s�u, 
evolu�ia societ��ii. Contabilitatea face mai mult decât s� faciliteze aplicarea analizei 
economice, deoarece aspectele legate de m�surare pot aduce în discu�ie 
credibilitatea datelor dezvoltate de contabilitate, punând astfel în eviden�� rela�ia 
dintre procesul microeconomic �i instrumentul care-i permite func�ionarea. 

Caracterul de �tiin�� social�, dobândit de contabilitate, corelat cu muta�iile 
majore ce s-au produs în planul normaliz�rii �i asigur�rii convergen�ei în domeniu, 
fac din ceea ce numim în  prezent practica contabil� mai mult decât o simpl� 
aplicare a unei metodologii specifice. Contabilitatea modern� reprezint� nu numai 
un instrument prin care se asigur� realizarea func�iei de informare �i asistare a 
procesului decizional pentru c�, în actualul context, având în vedere produsele pe 
care aceasta le furnizeaz� �i forma pe care o îmbrac� ast�zi, ea trebuie privit� în 
egal� m�sur� ca un important factor de influen�� a mediului economico-social. 

 
 

1.2. Delimit�ri privind activit��ile de comer�, turism  
�i alimenta�ie public� 

 
Procesul de comercializare a bunurilor materiale �i serviciilor reprezint� o 

activitate cu implica�ii deosebite, fiind desf��urat� de entit��i economice ce de�in o 
pondere semnificativ� în cadrul fiec�rei economii na�ionale. 

Considerat în literatura de specialitate „o ramur� important� a sectorului 
ter�iar al economiei” 7, comer�ul poate fi definit ca un ansamblu de activit��i ce se 
caracterizeaz� prin continuitatea proceselor de aprovizionare �i revânzare a 
m�rfurilor cu scopul ob�inerii de profit, astfel încât s� se asigure o leg�tur� 
permanent� între produc�tori �i consumatori. 

În sfera de cuprindere a comer�ului poate fi încadrat� nu numai circula�ia 
m�rfurilor percepute ca bunuri materiale, ci putem atribui acestui domeniu �i o 
component� nematerial� reprezentat� de prestarea unei game variate de servicii sau 
execu�ia unor lucr�ri. Avem în vedere în acest context atât serviciile individualizate, 
cât �i pe cele complementare bunurilor sau altor servicii furnizate anterior. 

În raport de modul în care se deruleaz� circula�ia m�rfurilor, pe de o parte, �i 
în func�ie de participan�ii la aceast� activitate, pe de alt� parte, putem delimita trei 
forme principale ale comer�ului: 

- comer�  cu ridicata (de gros);  
- comer�  cu am�nuntul (de detail); 
- comer� mixt (presupune efectuarea de opera�iuni specifice atât comer�ului cu 

ridicata, cât �i celui cu am�nuntul).  

                                                 
7 Dumitrana M. �i colectiv, Contabilitatea în comer� �i turism, Editura Universitar�, Bucure�ti, 2008, p. 19. 
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O form� particular� a comer�ului de gros o reprezint� comer�ul cash and 
carry, care, potrivit normelor în vigoare, este definit ca fiind o „form� de comer� cu 
autoservire pe baz� de legitima�ie de acces-activitatea desf��urat� de comercian�ii 
care vând m�rfuri prin sistemul de autoservire c�tre persoane juridice sau 
persoane fizice autorizate �i asocia�ii familiale autorizate conform legii, 
înregistrate în baza de date a vânz�torului, în scopul revânz�rii �i/sau prelucr�rii, 
precum �i al utiliz�rii acestora ca produse consumabile” 8.  

De asemenea, putem semnala �i existen�a comer�ului ambulant ca form� 
particular� a comer�ului cu am�nuntul considerat ca „activitatea de comercializare 
cu am�nuntul realizat� prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri 
mobile, chio�curi mobile sau în vehicule special amenajate”.9 

Comer�ul cu ridicata  se refer� la „activitatea desf��urat� de comercian�ii 
care cump�r� produse în cantit��i mari în scopul revânz�rii acestora în cantit��i 
mai mici altor comercian�i sau utilizatori profesionali �i colectivi”.10 

În consecin��, putem afirma c� aceast� form� de comer� reprezint� un stadiu 
al circula�iei m�rfurilor, în cadrul c�ruia au loc opera�iuni de vânzare-cump�rare a 
m�rfurilor în scopul revânz�rii ulterioare, care poate fi caracterizat� prin 
cump�rarea de bunuri, în cantit��i mari �i foarte mari, fie direct de la produc�tori, 
fie de la comercian�i specializa�i, precum �i revânzarea acestora c�tre alte entit��i, 
de regul�, care activeaz� în comer�ul cu am�nuntul, inclusiv de alimenta�ie public�, 
dar �i c�tre alte entit��i comerciale cu ridicata.  

Activit��ii desf��urate în domeniul comer�ului cu ridicata îi sunt specifice 
anumite tr�s�turi caracteristice, dintre care le amintim pe cele semnificative:  

- tranzac�iile care se produc în cadrul acestei forme de comer� nu vizeaz� 
consumatorul final – persoane fizice, deoarece se deruleaz� numai între 
persoane juridice (produc�tori, furnizori interni ori externi, alte unit��i 
comerciale cu ridicata sau cu am�nuntul), unele aflându-se în ipostaza de 
furnizor, iar celelalte în cea de client; 

- comer�ul cu ridicata reprezint� doar o parte a circuitului economic 
specific m�rfurilor, în condi�iile în care acesta asigur� leg�tura între 
produc�tori �i consumatorii finali, continuarea opera�iunilor specifice 
acestui circuit urmând a se realiza ulterior prin intermediul comer�ului cu 
am�nuntul;  

- de regul�, în cadrul comer�ului cu ridicata, se tranzac�ioneaz� cantit��i 
mari de m�rfuri atât în faza de aprovizionare, cât �i în cea de revânzare; 

În alt� ordine de idei, referindu-ne la tipologia entit��ilor economice care 
activeaz� în domeniul comer�ului cu ridicata se poate sus�ine c� circula�ia de 
aceast� natur� a m�rfurilor se desf��oar� prin intermediul a�a numitelor depozite 

                                                 
8 Art. 4, lit. e, din O.G. nr. 99/2000, republicat�, privind comercializarea produselor �i serviciilor de 
pia��, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007. 
9 Ibidem art. 4, lit. f. 
10 Ibidem art. 4, lit. c. 
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care activeaz� în domeniul comer�ului cu ridicata, care, la rândul lor, pot fi grupate 
în11:  

- depozite specializate pe grupe �i subgrupe de m�rfuri (alimentare sau 
nealimentare);  

- depozite mixte (comercializeaz� deopotriv� atât m�rfuri alimentare, cât �i 
nealimentare); 

La rândul s�u, comer�ul cu am�nuntul este definit ca „activitatea 
desf��urat� de comercian�ii care vând produse, de regul�, direct consumatorilor 
pentru uzul personal al acestora”.12 

Prin urmare, comer�ul cu am�nuntul vizeaz� un ansamblu de activit��i 
desf��urate de unit��i specializate în scopul aprovizion�rii consumatorilor sau 
utilizatorilor finali, distingându-se prin faptul c� presupune cump�rarea bunurilor, 
de regul�, de la entit��ile en gros, dar �i direct de la produc�tori, precum �i vânzarea 
lor, de regul�, c�tre persoane fizice. 

Asigurând o leg�tur� permanent� între produc�tori �i consumatorii finali 
comer�ul cu am�nuntul are anumite tr�s�turi caracteristice pe care le prezent�m 
succint în continuare: 

- pe de o parte, în faza de aprovizionare a entit��ilor comerciale cu am�nuntul, 
tranzac�iile se produc, de regul�, între persoane juridice (f�r� a exclude în 
totalitate nici furnizorii persoane fizice), iar pe de alt� parte, în faza de 
vânzare, întotdeauna furnizorul este reprezentat de unitatea cu am�nuntul, 
în timp ce clientul este, de cele mai multe ori, o persoan� fizic� (f�r� a 
exclude în totalitate nici clien�ii persoane juridice); 

- în etapa de aprovizionare, entit��ile comerciale cu am�nuntul 
tranzac�ioneaz� cantit��i de m�rfuri adaptate la posibilit��ile proprii de 
depozitare, precum �i la condi�iile concrete de pia��, pentru ca în etapa de 
vânzare ulterioar� c�tre consumatorii finali s� tranzac�ioneze m�rfurile 
aprovizionate în cantit��i mici sau foarte mici; 

- de regul�, se comercializeaz� un num�r mare de produse/sortimente;  
- unit��ile ce practic� aceast� form� de comer� pot fi localizate în toate zonele 

unde exist� consumatori finali �i sunt reprezentate de hipermagazine, 
supermagazine, magazine universale, mici magazine de cartier etc.; 

- reprezint� etapa final� a circula�iei m�rfurilor, deoarece, prin intermediul 
s�u, m�rfurile ajung la consumatorii finali. 

Unit��ile specializate prin intermediul c�rora se organizeaz� comer�ul cu 
am�nuntul pot fi grupate astfel13:  

- depozitele de distribu�ie, c�rora le revine sarcina de a aproviziona entit��ile 
care activeaz� în domeniul comer�ului �i alimenta�iei publice, în conformitate cu 
graficele de distribu�ie elaborate împreun� cu acestea, în func�ie de cererea acestora; 

                                                 
11 Dumitrana M. �i colectiv, op. cit., p. 21. 
12 Art. 4, lit. d, din O.G. nr. 99/2000, republicat�, privind comercializarea produselor �i serviciilor de 
pia��, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007. 
13 Robu D. M., Contabilitate în comer� �i turism, Editura ASE, Bucure�ti, p. 7 (www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=Contabilitate in comert si turism). 
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- unit��ile propriu-zise cu am�nuntul sunt acele entit��i economice prin 
intermediul c�rora m�rfurile sunt comercializate în mod direct c�tre consumatorii 
finali, fiind reprezentate de hipermagazine, supermagazine, magazine mici de 
cartier, chio�curi, vânz�tori ambulan�i etc. 

Alimenta�ia public� este definit� ca „activitatea de preg�tire, preparare, 
prezentare �i servire a produselor �i a b�uturilor pentru consumul acestora în 
unit��i specializate sau la domiciliul/locul de munc� al consumatorilor”.14 

Prin urmare, se poate afirma c� alimenta�ia public� reprezint� o form� 
particular� a comer�ului cu am�nuntul în cadrul c�reia are loc, în principal, 
desfacerea c�tre popula�ie a produselor alimentare, atât în starea în care au fost 
cump�rate, cât �i a celor ob�inute în urma unor procese desf��urate în unit��ile 
proprii. De altfel, analizând tr�s�turile caracteristice ale activit��ii de alimenta�ie 
public�, se poate constata faptul c� aceasta se distinge tocmai prin aceea c� în 
cadrul s�u se combin� activitatea de produc�ie cu cea de comercializare a anumitor 
produse alimentare realizate chiar în cadrul unit��ii respective sau achizi�ionate de 
la ter�i �i revândute sub aceea�i form�. 

În acest context, utilizând drept criteriu de clasificare natura opera�iilor 
efectuate (profilul entit��ilor), unit��ile de alimenta�ie public� sunt grupate în 
literatura de specialitate15 în trei categorii semnificative �i anume:  

- unit��i de produc�ie - activitatea lor se caracterizeaz� prin procurarea de la 
diver�i furnizori a ingredientelor (materii prime), prelucrarea acestora, ob�inerea 
produselor specifice (produse finite) �i vânzarea lor c�tre ter�i sau transferarea c�tre 
unit��ile proprii de desfacere (laboratoare de cofet�rie �i patiserie, carmangerii etc.); 

- unit��i de desfacere - c�rora le este specific�, pe de o parte, cump�rarea 
diverselor produse alimentare de la produc�torii specializa�i sau de la al�i 
comercian�i (mezeluri, brânzeturi, b�uturi alcoolice �i r�coritoare, fructe etc.), cu 
scopul vânz�rii în starea lor ini�ial� (m�rfuri), iar pe de alt� parte, organizarea 
consumului acestora în cadrul propriilor unit��i (baruri, bufete, cofet�rii �i patiserii 
f�r� laborator propriu etc.);  

- unit��i mixte (de produc�ie �i desfacere) – care combin� tr�s�turile specifice 
celorlalte dou� categorii, în sensul c� desf��oar� o activitate complex� ce 
presupune atât în aprovizionarea cu m�rfuri �i desfacerea lor în starea în care au 
fost cump�rate, cât �i aprovizionarea cu materii prime, transformarea lor în 
preparate culinare �i organizarea consumului acestora în unit��i proprii 
(restaurantele, bufetele expres etc.).  

Turismul reprezint�, prin con�inutul �i rolul s�u, un domeniu distinct de 
activitate, o component� important� a vie�ii economice �i sociale.  

Dac� avem în vedere cadrul legislativ ce reglementeaz� activitatea de turism, 
acesta este definit ca fiind o „ramur� a economiei na�ionale, cu func�ii complexe, 

                                                 
14Art. 4, lit. g, din O.G. nr. 99/2000, republicat�, privind comercializarea produselor �i serviciilor de 
pia��, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007. 
15 Staicu C., Brînzan A., Organizarea �i conducerea contabilit��ii în comer� �i coopera�ie, 
Reprografia Universit��ii din Craiova, 1973, p. 202; Robu D. M., op. cit., pp. 7-8; Diaconu E., 
Managementul contabil în turism �i alimenta�ie public�, Editura Universitaria Craiova, 2007, p.36. 
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ce reune�te un ansamblu de bunuri �i servicii oferite spre consum persoanelor care 
c�l�toresc în afara mediului lor obi�nuit pe o perioad� mai mic� de un an �i al 
c�ror motiv principal este altul decât exercitarea unei activit��i remunerate în 
interiorul locului vizat”.16 

A�a cum se poate deduce din cele men�ionate anterior, turismul vizeaz�, 
totodat�, �i acele activit��i care contribuie la satisfacerea nevoilor turistice: 
activitatea de cazare �i alimenta�ie public�, activitatea de transport a turi�tilor etc. 
Practic, în cadrul a ceea ce numim generic activitate de turism, se poate constata 
existen�a unor leg�turi directe ce se stabilesc între multitudinea de entit��i specifice 
care activeaz� în acest domeniu, a c�ror activitate se caracterizeaz�, de cele mai 
multe ori, printr-un grad ridicat de complexitate �i a c�ror diversitate este 
eviden�iat� �i prin intermediul urm�toarei clasific�ri17:  

• entit��i care asigur� cazarea turistic�: hoteluri, moteluri, vile turistice, 
cabane, sate de vacan��, campinguri, pensiuni turistice �i alte unit��i ce 
îndeplinesc func�ia de cazare turistic�; 

• entit��i ce vizeaz� alimenta�ia public�, incluzând în aceast� categorie 
unit��ile de alimenta�ie din incinta structurilor de primire cu func�ie de 
cazare, unit��i de alimenta�ie public� situate în sta�iuni turistice, precum �i 
cele administrate de societ��i comerciale de turism; 

• entit��i de agrement: cluburi, cazinouri, s�li polivalente �i alte dot�ri 
specifice agrementului turistic; 

• entit��i transport: rutier, feroviar, fluvial �i maritim; 
• entit��i tratament balnear: unit��i prestatoare de servicii pentru tratament 

balnear, componente integrate �i arondate complexelor de turism balnear. 
Sintetizând, putem afirma c� în func�ie de natura activit��ii desf��urate, 

entit��ile economice care activeaz� în domeniul turismului se pot delimita în dou� 
categorii principale:18 

1. entit��i care presteaz� în mod direct servicii turistice c�tre beneficiarii 
acestora, dintre care se pot aminti cele care au ca obiect de activitate: servicii de 
transport; servicii de cazare; servicii de alimenta�ie; servicii de tratament în 
sta�iunile balneo-turistice; servicii de agrement �i divertisment pentru turi�ti; 
servicii complementare (financiar-bancare, de asigur�ri, rezerv�ri-închirieri, 
informa�ii etc.). 

2. entit��i care joac� rolul de intermediari între cele din prima categorie �i 
turi�ti, facilitând acestora din urm� accesul la serviciile prestate de unit��ile 
specializate, care pot fi19: 

- agen�ii tour-operatoare, c�rora le este caracteristic faptul c� asigur� 
comercializarea c�tre turi�ti a unor pachete turistice proprii, care au la 

                                                 
16 Art. 2, lit. a din O.G. nr. 58/1998, cu modific�rile ulterioare, privind organizarea �i desf��urarea 
activit��ii de turism în România, Monitorul Oficial nr. 309/26.08.1998. 
17 Ibidem, art. 2, lit. d. 
18 St�nciulescu G., Managementul opera�iunilor de turism, Editura All Beck, Bucure�ti, 2002, p.24. 
19 Art. 2, pct. 3 din OG nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii 
turistice, republicat�, Monitorul Oficial nr. 448/2008. 
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baz� contracte încheiate cu alte entit��i care activeaz� în domeniu, 
inclusiv alte agen�ii de turism;  

- agen�ii de turism detailiste, care asigur� vânzarea pachetelor turistice 
puse la dispozi�ie de tour-operatori;  

În func�ie de sfera de cuprindere a activit��ii desf��urate, agen�ilor de turism 
le poate fi specific� activitatea de turism intern �i interna�ional.  

Turismul intern se practic� de cet��eni în limita grani�elor ��rii de re�edin��, în 
timp ce turismul interna�ional se practic� în afara grani�elor ��rii de re�edin��.  

Dup� sensul circula�iei turistice, turismul interna�ional poate fi:20 
- turism de primire sau exportul turistic care se refer� la sosirile de turi�ti 

str�ini într-o �ar� (în vederea consumului de m�rfuri sau servicii); 
- turism de trimitere sau importul turistic, care se refer� la plec�rile de 

turi�ti într-o alt� �ar� (unde li se pun la dispozi�ie m�rfuri sau li se 
presteaz� servicii turistice). 

De altfel, nuan�ând mai mult aceast� clasificare în concordan�� cu 
terminologia elaborat� de Organiza�ia Mondial� a Turismului, putem distinge:21 

- turismul intern, care se refer� la turismul practicat de cet��enii unei ��ri în 
interiorul acesteia;  

- turismul na�ional, care vizeaz� ac�iunile turistice ale cet��enilor unui stat, 
atât în interiorul acestuia (turismul intern), cât �i în afara sa (turismul 
emi��tor);  

- turismul interna�ional, care regrupeaz�, pe de o parte ac�iunile turistice ale 
cet��enilor str�ini pe teritoriul României (turismul receptor), iar pe de alt� 
parte, pe cele ale cet��enilor români în afara ��rii de origine (turismul 
emi��tor).   

În ceea ce prive�te clasificarea activit��ii de turism, literatura de specialitate 
aduce în discu�ie mai multe criterii, dintre care sunt re�inute cele considerate 
reprezentative, a�a cum se prezint� în continuare. 

Analizat� din punct de vedere al modului �i momentului angaj�rii presta�iei 
turistice22 activitatea de turism poate îmbr�ca în practic� mai multe forme: 

- turism organizat; 
- turism neorganizat; 
- turism semiorganizat. 
Turismul organizat se caracterizeaz� prin faptul c� ac�iunile turistice propriu-

zise sunt contractate în prealabil, prin intermediul entit��ilor economice 
specializate, turi�tii cunoscând cu exactitate felul, cantitatea �i  calitatea serviciilor 
de care vor beneficia, perioada �i loca�ia unde se va realiza aceasta. Se poate 
constata c� aceast� form� de turism este avantajoas� în primul rând pentru 
prestatorii serviciilor turistice, deoarece ace�tia au posibilitatea exploat�rii mai 
eficiente a propriilor capacit��i, în timp ce pentru turi�ti se remarc�, în special, 

                                                 
20 Dumbrav� M., Negru�iu M., Contabilitatea în comer� �i turism, Editura Maxim, Bucure�ti, 1996, p.199. 
21 Diaconu E., Managementul contabil în turism �i alimenta�ie public�, Editura Universitaria, 
Craiova, 2007, p. 16. 
22 Dumbrav� P., Pop A., Contabilitatea de gestiune în comer� �i turism, Editura Intelcredo, Deva, 1995, p.241. 




