
FIŞA-MACHETĂ 
BAZA DE DATE STRUCTURI DE PRIMIRE 

TURISTICĂ - BĂILE GOVORA
Nume firma:

CUI:

Pers. de contact:

Telefon - Fax:

PRIMARIA ORASULUI BAILE GOVORA
Centrul de Informare Turistica

75-77, Tudor Vladimirescu
245200, Baile Govora, Valcea

ROMANIA
Telefon: 004-0250-770 460

Fax: 004-0250-770 800
www.primaria-baile-govora.ro 

primaria@primaria-baile-govora.ro

Denumirea si adresa unitatii de 
cazare (inclusiv telefon/fax/ 

e-mail)
Categoria de clasificare

Numar camere 
Tarif camera / zi - SEZON (LEI) 

Tarif camera / zi - EXTRASEZON (LEI)

Numar total  
locuri

Single Dubla Pat matrim. Trei paturi Apartament

Caseta de mai sus se 
expandeaza la introducerea 

textului. Puteti introduce oricat 
text doriti.

S E Z O N (15 Mai - 15 septembrie)
Single Dubla Pat matrim. Trei paturi Apartament

Se introduc 
tarifele in lei / 
camera / zi in 

sezon

  

EXTRASEZON (16 septembrie - 14 mai)         

Single Dubla Pat matrim. Trei paturi Apartament
Se introduc 

tarifele in lei / 
camera / zi in 

extrasezon

 Macheta  PDF se completează în calculator, ca orice tabel în Word sau Excel.  

La câmpul Categoria de clasificare selectaţi din meniul de tip pop-up  

opţiunea aferentă. Numărul de camere şi tarifele sunt câmpuri numerice,   

deci permit numai introducerea de cifre.  În caseta Alte menţiuni utile vă  

rugăm să  introduceţi informaţii legate de aşezare, acces, zonă, obiective  

turistice care se pot vizita, excursii, organizarea de seri tradţiţionale etc.   

Secţiunea Dotări / Facilităţi se completează prin simpla bifare a opţiunii  

corespunzătoare. Puteţi folosi opţiunea Trimite pe E-mail numai dacă aveţi  

configurat un client de e-mail. În caz contrar puteţi tipări formularul şi îl  

completaţi manual, după care îl depuneţi la Centrul de Informare Turistică. 

 De asemenea, vă putem completa macheta direct la Centrul de Inform. Tur.

Alte menţiuni utile:

Instrucţiuni de completare:

Cablu TV Camere cu baie 
proprie TelefonAer 

conditionat
Incalzire 
centrala Internet Parcare auto

Sauna Sala fitness Piscina Sala 
conferinte Terasa Lift Posibilitate 

servire masa

Dotări / Facilităţi:

Administrator:

Semnătura şi 
ştampila:

Se completează o singură fişă pentru fiecare structură de primire turistică

Mihai-Mircea MECU
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75-77, Tudor Vladimirescu
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ROMANIA
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primaria@primaria-baile-govora.ro
Denumirea si adresa unitatii de cazare (inclusiv telefon/fax/
e-mail)
Categoria de clasificare
Numar camere
Tarif camera / zi - SEZON (LEI)
Tarif camera / zi - EXTRASEZON (LEI)
Numar total 
locuri
Single
Dubla
Pat matrim.
Trei paturi
Apartament
Caseta de mai sus se expandeaza la introducerea textului. Puteti introduce oricat text doriti.
S E Z O N (15 Mai - 15 septembrie)
Single
Dubla
Pat matrim.
Trei paturi
Apartament
Se introduc tarifele in lei / camera / zi in sezon
EXTRASEZON (16 septembrie - 14 mai)         
Single
Dubla
Pat matrim.
Trei paturi
Apartament
Se introduc tarifele in lei / camera / zi in extrasezon
 Macheta  PDF se completează în calculator, ca orice tabel în Word sau Excel. 
La câmpul Categoria de clasificare selectaţi din meniul de tip pop-up 
opţiunea aferentă. Numărul de camere şi tarifele sunt câmpuri numerice,  
deci permit numai introducerea de cifre.  În caseta Alte menţiuni utile vă 
rugăm să  introduceţi informaţii legate de aşezare, acces, zonă, obiective 
turistice care se pot vizita, excursii, organizarea de seri tradţiţionale etc.  
Secţiunea Dotări / Facilităţi se completează prin simpla bifare a opţiunii 
corespunzătoare. Puteţi folosi opţiunea Trimite pe E-mail numai dacă aveţi 
configurat un client de e-mail. În caz contrar puteţi tipări formularul şi îl 
completaţi manual, după care îl depuneţi la Centrul de Informare Turistică.
 De asemenea, vă putem completa macheta direct la Centrul de Inform. Tur.
Instrucţiuni de completare:
Dotări / Facilităţi:
Se completează o singură fişă pentru fiecare structură de primire turistică
Adobe Designer Template
Check Request
8.0.1291.1.339988.312421
	Name: 
	Title: 
	Deptartment: 
	Phone: 
	Payee: 
	DropDownList: 1 stea
	Cell1: 
	Cell2: 
	Cell3: 
	Cell4: 
	Cell5: 
	Amount: 
	Comments: 
	CheckBox1: 0
	Manager: 
	AuthorizedBy: 
	PrintButton1: 
	EmailSubmitButton1: 
	SignatureField1: 



