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Introducere

Materialul de fata isi propune sa ofere o serie de informatii 
despre portalul cazarelapensiune.ro intr-o maniera 
accesibila si celor cu mai putina experienta in utilizarea 
calculatorului. Accentul principal este pus pe administrarea 
contului unei pensiuni, dar se ofera si o serie de argumente 
ce pot fi folosite cu succes in fata unui antreprenor sceptic.

Partea dedicata administrarii contului este prezentata in cel 
mai simplu mod cu putinta, avand in vedere ca de acest lucru 
se va ocupa managerul sau o alta persoana desemnata de  
pensiunea respectiva. 

Prezentarea de fata ramane deschisa, la fel ca si dezvoltarea 
portalului si urmeaza a fi completata si modificata pe masura 
ce cazarelapensiune.ro sufera modificari.

Cazarelapensiune.ro este portalul suport dezvoltat in cadrul 
proiectului national “Intreprinzatori in turism – Pensiuni in 
Romania” si principalul mijloc prin care beneficiarii isi pot 
promova pensiunile in mediul online. Proiectul este 
implementat de Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri, ca 
lider al consortiului caruia mai apartin si Asociación Agraria 
de Jóvenes Agricultores de Almeria si Asociatia Nationala de 
Turism Rural Ecologic si Cultural – ANTREC .

Avantajele prezentei pe Internet

Desi argumentatia pro-Internet in mediul de afaceri nu este 
necesara, intrucat majoritatea oamenilor sunt deja convinsi 
de importanta folosirii Internetului, putini sunt aceia care 
constientizeaza si inteleg exact beneficiile pe care acest 
lucru le poate aduce. 
Publicul tinta al pensiunilor este identic in mare masura cu 
cel al utilizatorilor de Internet. Mai mult, peste 70% dintre 
clienti cauta serviciile de cazare pe Internet si recurg la a face 
rezervari online. 

O lista scurta a avantajelor utilizarii Internetului ar fi:

posibilitatea de a fi gasit de oricine din orice colt al tarii si din 
strainatate
posibilitatea de a prezenta avantajele pensiunii tale in raport 
cu celelalte pensiuni.
posibilitatea de a intra in competitie deschisa cu alte pensiuni 
si de a obtine astfel mai multi clienti
posibilitatea de a intra intr-un circuit turistic din care 
pensiunea ta ar fi in mod normal exclusa sau aproape 
exclusa, si anume turismul orientat dupa tipul de interes al 
turistului

In mod evident, Internetul este un spatiu care stimuleaza 
competitivitatea si in care se poate rezista numai daca 
serviciile oferite se ridica la un anumit standard. Tarifului 
trebuie sa ii corespunda un anumit standard de servicii, altfel 
acest lucru va iesi la iveala in comparatia cu alte pensiuni sau 

in comentariile pe care oaspeti ai pensiunilor le pot face pe 
site dupa vizitarea acesteia.

Motivul de mai sus insa nu poate constitui un argument 
impotriva inscrierii unei pensiuni pe site, caci acest lucru ar 
inseamna a nu fi prezent intr-un sector important de recrutare 
a clientilor, iar nerecrutarea clientilor deschide cercul vicios al 
necompetitivitatii. 
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Avantajele portalului fata de concurenta

Mediul online este o resursa importanta atunci cand este 
utilizat adecvat, adica exploatat cat mai aproape de 
potentialul sau maxim. Diferenta dintre a fi prezent intr-o lista, 
adica site-urile care nu ofera utilizatorului decat optiunea de 
a parcurge o lista de pensiuni, fara posibilitati de filtrare etc,  
si a fi prezent intr-un portal gandit pentru a servi utilizatorului 
in a gasi cat mai usor ceea ce isi doreste este una foarte 
mare. Listarea este cea mai la indemana varianta de a afisa 
lucruri pe Internet si totodata ce mai neeficienta. In listare nu 
se exploateaza nimic din potentialul de inter-relationare. 
Cazarelapensiune.ro este un site proiectat astfel incat sa 
ofere posibilitatea de a stabili multiple relatii in comunitatile 
turistice locale, relatii ce urmeaza a potenta posibilitatile de 
business.

Unul din avantajele pe care cazarelapensiune.ro le are fata 
de concurentii sai este optiunea filtrarii rezultatelor in functie 
de o serie de criterii de interes pentru utilizator: interval de 
cost, facilitati, starea drumurilor, serviciile oferite, modalitatea 
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de plata etc. Acest lung sir de filtre contribuie la usurarea 
muncii utilizatorului reusind sa il fidelizeze in mai mare 
masura decat site-urile care ofera simple listing-uri.

Un al doilea avantaj al cazarelapensiune.ro este informatia 
livrata in 5 limbi de circulatie internationala. In acest moment 
niciun site romanesc nu iese in intampinarea cererii turistice 
internationale cu detalii suficiente in limba engleza, germana, 
franceza, spaniola sau italiana. Completarea profilului 
pensiunii in toate aceste limbi se va face de catre echipa 
cazarelapensiune.ro in urma completarii pe site a detaliilor in 
limba romana de catre managerul pensiunii.

In al treilea rand, cazarelapensiune.ro isi propune sa  puna in 
relatie unitatile de cazare cu unitati din proximitatea acestora 
ce ofera servicii de agrement. Aceasta asociere este un bun 
imbold pentru ambele afaceri, iar utilizatorul portalului va 
putea sa aleaga pensiunile ce se afla in proximitatea spatiilor 
ce ofera relaxare pe gustul sau.
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Creare contului

Pentru a crea un cont, utilizatorul trebuie sa dea click pe 
butonul aflat in partea din stanga sus intititulat Adauga o 
unitate de cazare sau o afacere pe site sau pe butonul cont 
pensiune aflat in partea dreapta a barii albastre de sub sigla 
site-ului.

Dupa selectarea butonului in cauza, utilizatorul va fi 
transportat intr-o pagina ce contine doua formulare. 
Formularul din partea dreapta a ecranului se adreseaza celor 
care nu au inca un cont pe site. Toate datele din acest 
formular sunt obligatorii. Dupa completarea campurilor 
obligatorii, introducerea codului de securitate, bifarea 

Crearea si administrarea contului unei
 pensiuni

acordului cu termenii si conditiile si apasarea butonului 
Creeaza cont, in casuta de mail a utilizatorului va ajunge un 
mesaj ce va cere acestuia confirmarea contului creat. Pentru 
a confirma este necesara activarea URL-ului aflat sub link-ul 
aici (vezi imaginea alaturata).

Logarea pe site

Dupa crearea contului, utilizatorul trebuie sa se logheze pe 
site in aceasi pagina in care se afla si formularul de creare 
cont. Cele doua campuri necesare logarii se afla in partea 
stanga a paginii si contin campurile email si parola. Cele 
doua campuri trebuie completate cu aceeasi adresa de 
e-mail si parola care au fost utilizate in formularul de creare 
cont. Dupa introducerea celor doua elemente si apasarea 
butonului intra in cont, utilizatorul este logat si poate sa faca 
actiunile specifice ale tipului de cont pe care il detine, in cazul 
de fata cel de manager de pensiune. 
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Adaugarea unei pensiuni cu date complete se face in doi 
pasi. In primul pas este necesar ca utilizatorul sa dea click pe 
link-ul din partea dreapta a ecranului, pe bara albastra, numit 
Administrare pensiunile tale (incercuit cu rosu in imaginea de 
mai jos). Mentionam ca acest link apare numai utilizatorilor 
care au intrat in cont. Ulterior apasarii acestui buton, 
utilizatorul se va afla intr-o pagina din care poate adauga o 
noua pensiune sau le poate edita pe cele deja existente. In 
exemplul din imagine lista contine o singura pensiune.
Pentru a adauga o noua pensiune trebuie apasat butonul 

Adauga pensiune aflat pe cea de a doua banda albastra 
(incercuit cu galben). Dupa apasarea acestui buton 
utilizatorul va fi trimis intr-o pagina in care se afla formularul 
de baza al adaugarii unei pensiuni. Prima optiune este aceea 
de a completa si varianta in engleza a descrierilor si detaliilor 
pensiunii. Completarea sau necompletarea acestora este la 
latitudinea managerului sau persoanei desemnate de catre 
pensiune sa administreze contul. La bifarea acelei optiuni, 
campurile destinate limbii engleze vor disparea din formular. 

In campul Localizare managerul pensiunii ar putea sa dea 
cateva detalii  despre modalitatea in care se ajunge la 
pensiune: repere principale, denumirea drumurilor etc.

Pentru introducerea coordonatelor GPS utilizatorul trebuie 
sa actioneze link-ul “Afla coordonatele GPS” din dreptul 
campului Coordonate GPS. Ulterior actionarii link-ului va 
aparea o noua fereastra a browser-ului ce va contine harta 
Romaniei. In principiu, utilizatorul trebuie sa navigheze pe 
harta pana la locatia pensiunii in cel mai mic detaliu posibil si 
sa plaseze pointer-ul GPS (cel incercuit cu culoarea galbena) 
in zona corespondenta pensiunii printr-un singur click stanga 
in acea zona. Odata plasat pointer-ul in zona respectiva, este 
necesara activarea butonului din caseta corespondenta 
pointer-ului incercuit in imagine de mai jos prin culoarea 
verde.

Adaugarea unei pensiuni sau 
administrarea uneia deja existente

7 8
www.cazarelapensiune.ro



Navigarea pe harta se face prin miscarea hartii tinand apasat 
butonul stanga al mouse-ului si miscandu-l in pozitia dorita. 
Navigarea in adancime se obtine prin apasarea semnului + 
aflat pe bara din stanga hartii, cea incercuita in culoare rosie 
in imaginea de mai sus. Recomandarea este ca locatia 
pensiunii sa fie aleasa atunci cand harta se afla la cel mai 
adanc nivel de detaliu in zona pensiunii, astfel coordonatele 
putand sa duca turistii cat mai aproape de pensiune.

Dupa completarea tuturor campurilor din formular utilizatorul 
adauga pensiunea in contul sau prin actionarea butonului 
Adauga pensiune de la finalul formularului. Dupa 
parcurgerea pasilor de mai sus pensiunea a fost adaugata in 
contul utilizatorului, insa nu si pe site. Pentru a aparea pe site 
este necesara schimbarea starii pensiunii din inactiva in 
activa. Inainte de a face acest lucru este necesara 
adaugarea celorlalte detalii ale pensiunii, accesibile in lista 
pensiunilor din spatele butonului Administrare pensiunile tale 
(cel incercuit in culoarea rosie in imaginea de mai jos). In 
partea dreapta a fiecarei pensiuni avem optiunea de a 
adauga poze sau filme  cu pensiunea, tarife, atractii din 
proximitate, oferte speciale, aparitii in presa a respectivei 
pensiuni, editarea informatiilor de baza, activarea, 
inactivarea sau stergerea definitiva a pensiunii.

Adaugarea pozelor si a filmelor se face prin apasarea 
butonului Foto/video aflat in lista de optiuni din dreapta 
fiecarei pensiuni listate. Apasati apoi butonul Alegeti fisierul, 
navigati apoi in fereastra deschisa pana la poza sau 
filmuletul pe care doriti sa il puneti pe site, selectati-l si 
apasati butonul open. Ulterior aceste actiuni apasati butonul 
Upload fisier de pe site.

Pentru a adauga tarife este necesara accesarea link-ului 
Tarife, aflat in partea stanga a fiecarei pensiuni listate. Dupa 
accesarea acelui link, in pagina deschisa este necesara 
alegerea tipului de tarif. Fiecare tip de tarif are un anumit tip 
de formular. Tariful basic si cel de weekend contin aceleasi 
campuri. Pentru a adauga tariful pentru o camera single in 
decursul saptamanii, utilizatorul trebuie sa selecteze la tipul 
tarifului optiunea Tarif basic. Odata selectata pe ecran apar si 
alte optiuni, cum ar fi pret/noapte sau conditii. In campul 
corespondent pretului se introduce pretul iar in cel 
corespondent conditiilor se trece tipul de pat, daca se mai 
poate adauga un pat pentru copii etc. In campul interval 
valabilitate preturi trebuie selectata data intre care este 
valabila oferta, in functie de sezon – extrasezon etc.
Dupa completarea tuturor campurilor se selecteaza butonul 
Adauga tarif. Pentru a adauga un nou tarif se repeta 
procedura.

Atractiile reprezinta punctele de interes/ posibilitatile de a 
petrece timpul in proximitatea unei pensiuni. Atractiile sunt 
diferite de facilitati sau servicii prin faptul ca ele nu apartin 
pensiunii. O atractie poate fi oferita de un alt comerciant aflat 
in apropierea pensiunii. Beneficiul administratorului unei 
pensiuni este acela ca el poate gazdui o persoana care este 
interesata de o astfel de atractie, sa zicem calarie.

Administratorul unei pensiuni poate introduce in sistem 
atractiile din zona. Datele ce pot fi introduse sunt tipul 
atractiei, tariful, o descriere, numele partenerului 
administrator al respectivei atractii si o imagine a respectivei 
locatii/atractii. 

In prima casuta din dreptul campului denumit tarif se 
introduce pretul in cifre, in cea de a doua casuta se introduce 
cantitatea ce poate fi cumparata cu tariful introdus in prima 
casuta, cantitate a carei unitate de masura este selectata in 
partea dreapta (ex: 100/2/h).

Adaugarea unei oferte presupune actionarea link-ului 
corespondent din randul de optiuni aflat in dreapta fiecarei 
pensiuni inregistrate in sectiunea de administrare pensiuni 
din contul utilizatorului.

Denumirea ofertei poate  fi data de evenimentul ce 
prilejuieste oferta (Pasti, Craciun, 1 mai etc). Este necesara 
o descriere a ofertei/ evenimentului si introducerea unui 
interval in care oferta este valabila, pretul acesteia si 
serviciile oferite in acel pret. Dupa completarea tuturor 
acestor campuri se poate adauga oferta speciala prin 
apasarea butonului Adauga oferta speciala.

De asemenea, managerul de pensiune poate face o colectie 
cu aparitiile in presa ale pensiunii sale apasand butonul 
corespondent din aceasi lista de optiuni. Pentru introducerea 
unei aparitii se introduce URL-ul respectivei aparitii si se 
introduce titlul articolului in casuta imediat urmatoare. Dupa 
indeplinirea acestor doua conditii se adauga referinta prin 
apasarea butonului Adauga link.

Activarea unei pensiuni se poate face accesand link-ul 
denumit activeaza, aflat in aceasi lista de optiuni. Activarea 
inseamna afisarea respectivei pensiuni pe site.

Stergerea unei pensiuni se realizeaza prin apasarea 
butonului corespondent aflat pe ultima pozitie in randul de 
optiuni din dreptul fiecarei pensiuni listate in contul unui 
administrator de pensiune. Stergerea unei pensiuni 
presupune atat stergerea de pe site cat si din lista pensiunilor 
active sau inactive din contul unui administrator de pensiune.

Contul fiecarei pensiuni contine o serie de tab-uri, fiecarui tab 
corespunzandu-i cate o categorie de administrat. Taburile in 
cauza sunt: Date cont, Adauga pensiune, Newsletter, 
Schibare parola si Logout. 

Utilizatorul isi poate modifica in orice moment datele 
introduse la crearea contului, in sectiunea date cont. De 
asemenea optiunile de abonare la Newsletter, aceea de 
schimbare a parolei sau de parasire a contului (logout) se 
afla pe cea de a doua bara albastra din contul utilizatorului 
logat (vezi imaginea de mai jos).
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Cautarea

In acest moment, utilizatorul are posibilitatea de a explora 
site-ul din multiple directii. Pentru a ajunge la o pensiune 
anume acesta poate cauta numele pensiunii in campul de 
cautare aflat in header-ul site-ului.

Utilizatorii direct interesati de o zona, fie ea judet sau zona 
turistica, pot folosi harta aflata in pozitie centrala pe prima 
pagina a site-ului. La selectarea unui judet site-ul va returna 
lista pensiunilor din respectivul judet.

Pentru a cauta o pensiune care sa aiba in proximitate un 
serviciu de care este direct interesat (ex. Calarie), utilizatorul 
poate selecta propriul interes in coloana aflata in dreapta 
hartii. 

Pentru a explora posibilitatile de cazare dintr-o regiune 
turstica este suficient ca utilizatorul sa selecteze o astfel de 
regiune de pe coloana din dreapta coloanei de atractii.

Site-ul are si o zona restransa de continut editorial. Ea se 
adreseaza celor ce vor sa cunoasca datini sau obiceiuri 
traditionale si doresc sa isi lege calatoriile de aceste eveni-
mente. Tot in zona editoriala intra si o prezentare ceva mai 
detaliata a unor obiective turistice. In pagina de prezentare a 
unui obiectiv turistic sa vor afisa, ca sugestie, pensiuni din 
proximitate.

In viitorul apropiat relatia dintre pensiuni si prestatorii de 
servicii din jurul unei pensiuni va fi facilitata de o serie de 
functionalitati ale portalului cazarelapensiune.ro. Astfel, 
fiecare pensiune va putea invita un prestator de servicii 
(magazinul de inchiriat barci) sa se alature portalului si vor 
putea, prin intermediul portalului, sa stabileasca oferte 
speciale comune ce vor fi afisate atat in pagina pensiunii, cat 
si in pagina prestatorului de servicii.

Prezentarea generala a site-ului Facilitatile pentru business-uri

Pentru a avea un canal direct de legatura cu cei care sunt 
consumatori ai turismului rural/ de pensiune, recomandam 
pensiunilor colectarea de adrese de e-mail impreuna cu o 
serie de impresii pe care turistul le are fata de pensiune. 
Colectarea adreselor de e-mail reprezinta un avantaj atat 
pentru administratorii de pensiune cat si pentru portalul 
cazarelapensiune.ro

Inmanarea unui formular de feedback aduce un plus de 
imagine pensiunii. Ea se arata dispusa sa incaseze critici si 
se arata atenta fata de opinia oaspetelui sau. 

Colectarea adreselor de e-mail
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