
Revenue Management va continua să crească în
importanță astfel încât marea provocare va fi modul în
care hotelul își va maximiza veniturile și profiturile pe
viitor. Alte tendințe importante sunt: prețul care va de-
veni mai analitic și dezvoltarea noilor tehnologii (cum
ar fi tehnologia mobilă și rețelele sociale). În acest
context, vom discuta despre analiza pieței, politica
tarifară și indicatorii de performanță la nivelul hotelu-
lui din perspectiva componentelor Revenue Manage-
ment.

Analiza pieței
Segmentarea se referă la procesul de separare al con-

sumatorilor în grupuri cu nevoi similare. Consumatorii din cadrul fiecărui seg-
ment sunt omogeni pe unul sau mai multe criterii de segmentare, dar pot fi
eterogeni pe alte criterii.Din perspectiva Revenue Managementului, seg-
mentarea este utilizată pentru a identifica clienții potriviți ai hotelului. Nevoia
de segmentare se datorează varietății clienților hotelului. Pentru unii clienți, pro-
dusul va fi prea scump sau prea ieftin, iar alții vor fi interesați mai degrabă de
serviciile suplimentare.
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... În scurtă
vreme, firma
„Rockefeller,
Flagler and

Andrews” a de-
venit cea mai importantă în industria
de rafinare a țițeiului din Cleveland. Nu
a fost deloc ușor. Aveau inițial o
rafinărie, acum o construiesc și o pun
în funcțiune pe a doua. Era timpul în
care petrolul rafinat american, chiar
dacă în scopuri domestice, începe să
cucerească piața europeană. John

Rockefeller simte miza. Îl
însărcinează, dar, pe fatele său
William să stabilească la New-York o
antenă a societății lor care să real-
izeze exportul transatlantic. Era ocazia
ca însușirile financiare ale lui John R.
să se manifeste: cum putea fi oferit un
preț de vânzare concurențial cu
prețurile firmelor de rafinare din New-
York și Philadelphia? Iată cum: o re-
ducere „ocultă” (risturnă) pe prețul de
transport.

omul CarE a CrEat o
prEstigioasă dinastiE

John davison roCkEfEllEr
(1839 – 1937) (ii)

- Cum sE faC avErilE în statElE

unitE - 

- continuare în pag. 3 și 4 -

Globalizarea 
turismului, facili-
tat de extinderea
transportului, a
contribuit în
mare măsură la
c r e ș t e r e a
numărului de
clienți în toate

tipurile de cazare, inclusiv hoteluri. În
plus, consumatorii devin din ce în ce mai
exigenți în ceea ce privește raportul cal-
itate / preț, fiind astfel dispuși să
petreacă mai mult timp pentru a analiza
cu atenție ofertele găsite. Prin urmare,
pentru o bună gestionare a tarifelor și a

gradului de ocupare, hotelurile au fost
obligate să pună în aplicare acțiuni RM
(Revenue Management) pentru a
rămâne competitive. Revenue Manage-
ment este o metodă care ajută compa-
nia să își vândă unitațile disponibile
clientului potrivit la prețul ideal. De-a lun-
gul anilor au existat mai multe definiții
pentru Revenue Management. Pentru a
explica cât mai bine, am selectat trei din-
tre acestea: 
(a)Yield Managementul este o formă
sofisticată de gestionare a ofertei și
cererii, prin acțiunea simultană asupra
prețurilor și a capacității disponibile
(Smith et al. 1992); 

Dan popescu

introduCErE în 
rEvEnuE managEmEnt: 

dEfinirE, CaraCtEristiCi, pErspECtivE
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ComponEntElE 
rEvEnuE managEmEnt

hotel hard rock, singapore

Uniunea Europeană a fost şi rămâne una  dintre cele mai
de succes creaţii din istoria relatţiilor internaţionale şi a
dreptului  internaţional.
Uniunea Europeană este o realitate greu de descris  şi de
înţeles, atât datorită complexităţii raporturilor juridice sta-
bilite între statele membre, cât și între instituţiile  comu-
nitare. 
Uniunea Europeană este un sistem politic în continuă
evoluţie, a cărui reguli şi proceduri decizionale se  schimba
în timp.
Instituţiile UE au rolul de a integra interesele politice ale

statelor membre, prin admnistrarea diverselor politici co-
mune şi strategii comune.
Proiectul Uniunii Europene nu este doar un experiment is-

toric, ci şi un spaţiu identitar, căruia îi aparţinem.
Comisia Europeană se numără printre organismele comunitare cele mai impor-
tante, reprezentând  organul executiv al Uniunii Europene. 
Instituţiile Uniunii Europene sunt intercorelate şi complementare: Parlamentul
reprezintă garantul democraţiei în UE; Consiliul UE, în care statele membre sunt
reprezentate la nivel de miniştri sau în cazul Consiliului European, la nivelul şefilor
de state şi de guverne deţin puterea de decizie; Comisia, cu rol de apărător al
tratatelor, dispune de puteri de iniţiativă legislativă și executivă;
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Curtea de Justiţie solutionează
problemele de drept şi
veghează asupra respectării
tratatelor, iar Curtea de Conturi,
controlează aspectul financiar
al activităţii instituţiilor comu-
nitare.
Scurt istoric. La început, fiecare
comunitate europeană avea
propriul său organ executiv:
Înalta Autoritate pentru Comu-
nitatea Europeană a Cărbunelui
și Oțelului din 1951 și câte o
comisie pentru fiecare dintre
cele două comunități create prin
Tratatul de la Roma din 1957,
Comunitatea Economică
Europeană și Euratom. Acestea
au fost reunite într-o Comisie
Europeană unică la 8 aprilie
1965, prin Tratatul de fuziune.
Comisia Europeană a fost la
origine Înalta Autoritate,
înfiinţată prin Tratatul de la
Paris privind constituirea
Comunităţii Europene a
Cărbunelui şi Oţelului (CECO).
În calitate de organ executiv al
Comunităţii, cu sediul la Lux-
emburg, această autoritate
răspundea de punerea în apli-
care a hotărârilor luate de
CECO. La 10 august 1952,
Înalta Autoritate, prezidată de
Jean Monnet, şi- început prima
şedinţă la Luxemburg.
Înalta Autoritate era
independentă de guverne şi
însărcinată cu administrarea
producţiei cărbunelui şi oţelului.
Aceasta deţinea puterea
executivă. Printre principalele
sale atribuţii se mai numărau:
definirea obiectivelor comune,
acordarea de împrumuturi,
intervenţia asupra preţurilor şi
cotelor de producţie. Instituţia
era formată din nouă membri,
numiţi de comun acord de către
guvernele statelor membre
CECO.
Cele şase state semnatare nu-
meau direct un număr de opt
membri, al nouălea fiind ales de
Înalta Autoritate. Hotărârile
membrilor Înaltei Autorităţi se

luau cu majoritate simplă de vo-
turi. 
Comisia reprezintă organul ex-
ecutiv comunitar, având un car-
acter supranaţional, ce a
evoluat odată cu progresul
construcţiei europene. Comisia
a fost prevăzută ca organ co-
munitar în fiecare din cele trei
tratate constitutive ale
Comunităţilor europene.
Comisia Europeană, cea mai
originală dintre instituţiile comu-
nitare, este formată în prezent
din 28 de comisari desemnaţi
de guvernele statelor membre,
pe baza competenţei lor gen-
erale, profesionale.
Numărul membrilor Comisiei
poate fi modificat de Consiliu
UE. Reuniunea de la Nisa
încheiată la 11 decembrie 2000,
a examinat printre alte prob-
leme legate de viitoarea extin-
dere a Uniunii Europene şi
problema componenţei
Comisiei. În legătura cu aceasta
s-a convenit ca statele membre,
care au doi comisari să renunţe
la cel de al doilea până în anul
2005, în favoarea statelor nou
primite, dar numărul comisarilor
să nu depăşească 27.
Calitatea de comisar poate fi
deţinută numai de către cetăţeni
ai statelor membre, Comisia tre-
buind să fie alcătuită din cel
puţin un cetăţean al fiecărui stat
membru, fără ca numărul
comisarilor având cetăţenia
aceluiaşi stat să fie mai mare de
doi.
Tratatul de la Maastricht a adus
modificări în privinţa modalităţii
de desemnare a membrilor
Comisiei. Astfel, guvernele
statelor membre desemnează
de comun acord, după con-
sultarea Parlamentului Euro-
pean, personalitatea pe care
intenţionează să o numească
preşedinte al Comisiei. În acest
mod, desemnarea Preşedintelui
Comisiei dobândeşte din partea
Parlamentului European o legit-
imitate democratică directă. Gu-
vernele statelor membre, în
consultarea cu preşedintele de-
semnat al Comisiei,
desemnează celelalte
personalităţi, pe care urmează
să le numească drept membri ai

Comisiei.
Tratatul de la Amsterdam a
adus o modificare de conţinut în
legătură cu modul de de-
semnare al preşedintelui
Comisiei, constatându-se
creşterea rolului Parlamentului
European în cadrul acestei pro-
ceduri. Desemnarea de către
statele membre a persoanei
avute în vedere ca preşedinte al
Comisiei este supusă aprobării
Parlamentului. Prin urmare,
simpla consultare a Parlamen-
tului European, prevăzută prin
Tratatul de la Maastricht, se
înlocuieşte cu necesitatea
aprobării de către această
instituţie.
Inițial, Tratatul de la Lisabona
prevedea un număr de membri
ai Comisiei egal cu două treimi
din numărul statelor membre,
începând cu 1 noiembrie 2014.
În 2009, Consiliul European a
hotărât ca și Comisia să fie
alcătuită în continuare dintr-un
număr de membri egal cu
numărul de state membre.

Desemnarea Comisiei Eu-
ropene. În termen de şase luni
de la alegerea membrilor Parla-
mentului European, şefii de
state şi de guverne ai statelor
membre cad de comun acord
asupra numelui viitorului
preşedinte al Comisiei.
Preşedintele desemnat al
Comisiei, împreună cu guver-
nele statelor membre,
desemnează celelalte persoane
pe care intenţionează să le
numească membri ai Comisiei.
Preşedintele şi membrii
Comisiei, desemnaţi potrivit
procedurii de mai sus, sunt
supuşi spre aprobare Parla-
mentului European.
După aprobarea Parlamentului
European, preşedintele şi
ceilalţi membri ai Comisiei sunt
numiţi de Consiliu UE.
Membrii Comisiei sunt numiţi
pentru o perioadă de cinci ani,
mandatul putând fi reînnoit. De
asemenea şi mandatul
preşedintelui Comisiei este tot
de cinci ani.
Comisia răspunde politic în faţa
Parlamentului European, care
are posibilitatea să o demită,
prin adoptarea unei moţiuni de

cenzură.
Preşedintele Comisiei este
figura cea mai proeminentă a
Uniunii Europene, cea mai
mediatizată persoană din an-
grenajul instituţional comunitar.
Preşedintele Comisiei are, teo-
retic, rol administrativ şi proto-
colar, el reprezentând Comisia
în faţa celorlalte instituţii comu-
nitare, precum şi în relaţiile cu
terţii. Influenţa preşedintelui
poate fi în practică, destul de
mare, fapt demonstrat  şi confir-
mat prin modificarea Regula-
mentului intern al Comisiei, prin
care sunt recunoscute largi put-
eri discreţionare preşedintelui în
atribuirea sarcinilor în interiorul
instituţiei şi în revizuirea aces-
tora.  
Vicepreşedinţii, în număr de doi,
sunt desemnaţi de către
preşedinte, dintre comisari.
Vicepreşedinţii au ca rol su-
plinirea preşedintelui, atunci
când împrejurările o cer.
Membrii Comisiei îşi exercită
funcţiile în deplină
independenţă, în interesul gen-
eral al Comunităţii. În în-
deplinirea îndatoririlor lor, ei nu
solicită şi nu acceptă instrucţiuni
de la nici un guvern şi de la nici
un alt organism. Independenţa
membrilor Comisiei reprezintă o
obligaţie şi pentru statele mem-
bre, în sensul că fiecare dintre
ele se angajează să respecte
această independenţă şi să nu
caute să-i influenţeze pe mem-
brii Comisiei în execuţia
sarcinilor lor.
Pe durata exercitării funcţiilor
lor, membrii Comisiei nu pot să
exercite vreo activitate
profesională, remunerată sau
nu.
Membrii Comisiei se bucură de
privilegiile şi imunităţile înscrise
în Protocolul cu privire la privi-
legiile şi imunităţile
Comunităţilor europene din anul
1965 şi anume: imunitatea de
jurisdicţie pentru actele îndepli-
nite în exercitarea atribuţiilor co-
munitare (această imunitate se
extinde şi după încetarea
funcţiilor comunitare, în
concordanţă cu menţinerea
responsabilităţilor de către foştii
funcţionari sau agenţi comuni-

tari); scutire de impozite
naţionale asupra salariilor şi a
altor sume băneşti acordate de
comunităţi.
Consiliul Uniunii Europene
(numit în continuare „Consiliul”),
hotărând cu majoritate calificată
și de comun acord cu candi-
datul la funcția de Președinte,
adoptă lista celorlalte personae,
pe care intenționează să le
numească în calitate de membri
ai Comisiei, în conformitate cu
propunerile făcute de fiecare
stat membru. Președintele și
ceilalți membri ai Comisiei, in-
clusiv Înaltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate, sunt
supuși, ca ansamblu, unui vot
de aprobare al Parlamentului
European și sunt apoi numiți de
Consiliul European, care
hotărăște cu majoritate
calificată. 
Cei 28 de comisari, câte unul
din fiecare stat membru,
trasează direcţiile politice ale
Comisiei pe durata mandatului
lor de 5 ani. Fiecărui comisar îi
este atribuită de către
preşedinte responsabilitatea
pentru unul sau mai multe
domenii de acţiune.
Numirea comisarilor, inclusiv a
preşedintelui, este supusă
aprobării Parlamentului. Pe du-
rata mandatului, comisarii
răspund pentru acţiunile lor în
faţa Parlamentului, singura
instituţie abilitată să demită
Comisia.
Activitatea de zi cu zi a Comisiei
este asigurată de membrii per-
sonalului - administratori, jurişti,
economişti, traducători,
interpreţi, secretari etc. -
organizaţi în departamente nu-
mite „direcţii generale” (DG).
Preşedintele actual al Comisiei
Europene este Jean-Claude
Juncker.  
La  1 noiembrie 2014 Comisia
Juncker și-a preluat în mod ofi-
cial mandatul, care se va
încheia la 31 octombrie 2019.
Parlamentul European l-a ales
pe Jean-Claude Juncker pe
postul de președinte al
Comisiei Europene. 422 din 751
de eurodeputați au votat pentru
acest candidat, numărul minim
de voturi necesare pentru apro-
barea acestuia fiind de 376.
Domnul  Jean- ClaudeJuncker
a fost propus oficial candidat la
președinția Comisiei Europene
de către șefii de state și de gu-
verne în cadrul Consiliului Eu-
ropean, ce a urmat alegerilor
europene, în care Partidul Pop-
ular European (PPE) a câștigat
cel mai mare număr de locuri în
Parlamentul European. 

Președintele actual, Jean-
Claude Juncker, a decis să or-
ganizeze colegiul în șapte
grupuri, conduse de
vicepreședinți. Un membru al
Comisiei trebuie să își prezinte
demisia, în cazul în care
Președintele îi cere acest lucru,
după aprobarea colegiului.
Comisia are un Secretariat
General alcătuit din 33 de
direcții generale și 11 servicii
specializate, inclusiv Oficiul Eu-
ropean de Luptă Antifraudă,
Serviciul Juridic, Serviciul
Arhivelor Istorice și Oficiul pen-
tru Publicații. Cu câteva
excepții, hotărârile Comisiei
sunt adoptate cu majoritatea
membrilor săi (articolul 250 din
TFUE).

Conf. Univ. Dr. Paul 
lucian, ulbs
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Astfel, pentru fiecare baril trans-
portat de la Cleveland la New-
York, această „risturnă” era de
40 de cenți aplicată la prețul ofi-
cial de 1,30 impus tuturor celor-
lalte companii. În același timp,
pentru transportul brutului din
regiunea petrolieră până la
Cleveland, Rockefeller primea
o „risturnă” de 15 cenți pentru
baril. Mai exact, reținea această
sumă din cea teoretică de 40
cenți. Ca urmare, produsul rafi-
nat la Cleveland putea fi propus
la un preț aproximativ egal, un-
eori mai mic comparativ cu pro-
dusul rafinat foarte aproape de
puțurile de petrol. Iar dacă
avem în vedere că, în 1870, se
vădea un astfel de trafic de 60
de vagoane pe zi de la Cleve-
land la New-York, adăugând la
aceasta economia realizată prin
convoaiele omogene de
vagoane, adăugând, de
asemenea, utilizarea
terminațiilor amenajate și
servite de chiar compania de
rafinare, sumele obținute nu
erau deloc mici.

În 1870 Rockefeller și Fla-
gler au hotărât crearea unei
„corporații”, adică a unei
societăți anonime cu numele de
„Standard Oil of Ohio”. Capitalul
anunțat: 1 milion de dolari, fiind
emise efectiv 6.000 de acțiuni
din care John R. avea 2.667,
fratele său William 1.333,
același număr de acțiuni
revenind, împreună, lui Flagler
și Andrews. Restul de acțiuni
era rezervat pentru alte
operațiuni. Oricum, în acest
moment, „Standard Oil” realiza
o producție cotidiană de 3.000
barili și înregistra 1.000 de
salariați. Era prima companie
între cele de acest fel nu doar
din Cleveland, ci din întreaga
țară, în care funcționau astfel
250 de societăți. Era, însă, nu
doar o concurență acerbă între
toate societățile respective, ci și
anarhică, deloc pe placul minții
atât de ordonate a lui John
Davison Rockefeller. Se făcea,
practic, o „risipă imorală”. Ca
urmare, încă tânărul John R. a
conceput un plan grandios pen-
tru a pune lucrurile în ordine. În
statul Pennsylvania va fi astfel
autorizată crearea unei noi
societăți denumite „South Im-
provement Company” pe care
Rockefeller o va controla re-
unind în cadrul acesteia 13 din
cele mai importante între-
prinderi de rafinare, nu doar din
Cleveland, ci și din Pittsburgh,
Philadelphia și New-York. Se
puteau scădea costurile, se
puteau menține prețurile etc.

De altfel, se realizează un
acord între această mare com-
panie și cele 5 societăți de cale
ferată care operau în domeniul
transporturilor petrolului, atât
între producători și rafinatori,
cât și între rafinării și porturile
de pe coasta Atlanticului. Chiar
dacă în general tarifele erau
considerabil crescute, pentru
membrii asociației această
creștere era compensată printr-
un ingenios sistem de risturne
secrete – dar relativ legale –,
reduceri în fapt calculate în
funcție de cantitățile trans-
portate și distanțele parcurse.
Mai funcționa și un sistem de
prelevare din cadrul superben-
eficiilor obținute de transporta-
tori prin amplificarea tarifelor

impuse clienților ce nu făceau
parte din societatea condusă
de John Davison Rockefeller.
Chestiuni gândite foarte tehnic,
deosebit de profitabile. Încă de
atunci, pentru țiței și produsele
rafinate, momentul transportului
era fundamental în reducerea
costurilor și amplificarea profi-
turilor. Iată, practic, pentru
„Standard Oil”, principalul ben-
eficiar al sistemului amintit,
prețul de transport pentru 1 baril
de petrol până la New-York nu
era decât 1 dolar, în vreme ce
pentru concurenții independenți
era de 2,80 dolari. Calea ferată,
cu mari comenzi sigure de
transport, la tarife negociate,
era evident în „parfum”,
vădindu-se noi perspective.

Cel puțin 2 elemente con-
cluzive se vădesc astfel: a)
concepția lui Rockefeller privind
„producția” în integralitatea ei,
nu doar exploatarea, rafinarea
ci și transportul până în mo-
mentul ajungerii la client; b)
concepția de a crea cu un cuan-
tum de producție și transport,
mari societăți, extinse, deci, pe
orizontală și verticală care i-au
adus imense beneficii și,
deopotrivă, posibilitatea de a
lupta cu concurenți de multe ori
mai puternici, dar cu o „viziune
segmențială” și, de regulă, sin-
guri. Să nu uităm perioada în
care ne aflăm și că legile anti-
monopol, antitrust, într-o
accepție cât de cât modernă, s-
au formulat și aprobat mai
târziu... Amândouă aceste
concepții, amplificate în timp,
de la scară națională la cea
internațională i-au creat în
vreme o mare și incomparabilă
faimă. Desigur, și bani, profituri
pe măsură. Dar să revenim.
Sigur că lucrurile nu s-au
desfășurat lin. Era, practic, o
tentativă de monopol
vulnerabilă, chiar potrivit
legislației americane de atunci,
în mai multe din punctele ei.
Atunci când companiile de cale
ferată au afișat brusc, brutalele
creșteri de tarife amintite,
societățile petroliere au protes-
tat în mod violent. Și-au reziliat
angajamentele cu mai multe
societăți de transport iar aces-
tea, întrucât legislatorul din
Pennsylvania i-a radiat din
Carta lui, au dispărut. Ceea ce
l-a determinat pe Rockefeller să
reia proiectul său pe o altă

bază...
„Standard Oil” mulțumită

importanței traficului pe care îl
asigura, și jucând la miză pe
rivalitățile societăților de cale
ferată, va obține pentru ea
condiții analoge pe care le
avusese inițial. Ca urmare
„Rockefeller și Flagler” au în-
ceput să viziteze celelalte
rafinării din Cleveland. „Fiți re-
zonabili, le spuneau, avantajele
pe care le avem nu vă lasă nici
o șansă. Cedați-ne firma și vă
vom plăti, după cum doriți, la
alegere, fie în bani fie în acțiuni
la «Standard Oil». În fapt, dacă
veți prefera, veți schimba o so-
cietate în faliment cu una cu
mari perspective. Familiile
voastre vor fi la adăpost de
orice grijă...”. Întreprinzători, pa-
tronii respectivi au gândit și au
căzut de acord cu John R. Ast-
fel că acesta va dobândi în
mâinile sale încă 26 de rafinării
concurente cu o capacitate
totală de rafinare de 15.000
barili pe zi.

Lucru firesc, pentru a consti-
tui acțiunile necesare, capitalul
social „Standard Oil” a urcat de
la 1 milion dolari, la 2 milioane
jumătate. „Nu mă întrebați cum
am făcut primul milion”, sunt cu-
vinte pe care unii biografi al lui
J.R. le atribuie acestuia. Par-
curgând mai multe cărți și
lucrări în domeniu, eu nu le-am
găsit sau poate le-a spus
altcineva. Probabil le-a spus
altcineva. Pentru Rockefeller
am putut vedea, însă, cum și-a
constituit primul milion de
dolari. Banii n-au căzut din cer.
S-au făcut prin muncă, dar și
prin dialog și inteligență. Dar să
revenim. Pentru acodurile noi,
în Consiliul de administrație de
la „Standard Oil” au intrat pro-
prietarii principalelor firme ab-
sorbite, ca și reprezentanții
companiilor de cale ferată, fac-
tori deosebit de însemnați în
afirmarea „Standard Oil”. În
fapt, sporirea puterii financiare
a însemnat și înseamnă
dobândirea unor noi conce-
siuni, „mișcarea” fiind esențială.
Totodată, trebuia ținut seama
că transportul în domeniu
dobândea forme specifice:
oleoductul, pipe-line-urile etc.,
ceea ce însemna alte resurse
de cheltuit, modificarea chiar de
strategii. Ceea ce John R. și
inițiază. De exemplu, la pre-

siunea sa, respectiv, sub pre-
siunea societăților de cale
ferată pentru a simplifica calcu-
lul lor, acestea stabilesc un tarif
unic aplicat oricărui transport de
petrol la New-York. Ceea ce
avantaja „Standard Oil” care
transporta petrolul de la puțuri
la rafinăriile din Cleveland și
apoi la New-York. Practic,
ceilalți erau cei ce plăteau pen-
tru „bucla” puțuri – Cleveland.
Și a mai obținut Rockefeller ca
pentru Europa să nu mai fie îm-
barcat petrol brut ci doar rafinat.
Ceea ce bara, în bună parte,
crearea profitabilă în Franța sau
aiurea de rafinării concurente...

Era deja capitalism modern,
cu tot ceea ce avea acesta bun
sau mai puțin bun. Și încă un
fapt în același cadru. Rocke-
feller va obține din partea com-
paniei de cale ferată de la Erie,
ca să fie puse sub gestiunea lui
„Standard Oil” toate instalațiile
din portul terminal din New-Jer-
sey, în golful New-York. În
schimbul unei ușoare
redevențe care mai includea și
realizarea mentenanței de către
„Standard Oil” precum și
recepția și încărcarea pro-
duselor celorlalte companii
petroliere cliente ale lui Erie.
Era considerabil întrucât Rock-
efeller intra astfel în posesia tu-
turor informațiilor asupra
volumului, naturii și destinațiilor
produselor respective de la
societățile concurente. Putea
să acționeze în deplină
cunoștiință de cauză.

... Mereu în ofensivă. Mereu
la curent cu ceea ce este nou în
tehnică. Mereu la curent cu
ceea ce fac alții. „Noi să facem
mereu mai bine” erau cuvintele
de ordine ale lui John. Vroia să
domine în domeniu tot Statele
Unite. Și nu era deloc departe
astfel. În 1878, la 39 de ani ai
săi, „Standard Oil” controla mai
mult de 90% din capacitatea
totală de rafinare a Americii.
Fusese o criză în 1873, dar
John o transformase în avantaj.
Numeroase din micile între-
prinderi lovite nu au avut altă
șansă de salvare decât aceea
de a se supune condițiilor
oferite de agenții lui „Standard
Oil”. Mai mulți patroni de firme
ruinate de criză s-au plâns,
însă, oficial, de faptul că Rock-
efeller le-a oferit pentru între-
prinderile lor o sumă mai mică

decât investiseră ei în ele.
Judecățile nu le-au dat drep-
tate, pornind chiar de la un slo-
gan al lui John: „întreprinderea
cumpărată trebuia să-și
ajusteze producția la un plan de
ansamblu, iar uneori aceasta,
fiind prea învechită sau prost
așezată, trebuia chiar să
dispară. Iată explicația prețului”.
În general, John R. nu
amesteca sentimentele cu afac-
erile. Ceea ce nu însemna că
era un om rău. Dimpotrivă, a
făcut, deseori, imense donații,
dar era altceva.

Între timp, lucrurile
evoluează. Din ce în ce mai
mult, pipe-line-urile vor deveni
tot mai mult mijlocul privilegiat
de transport atât pentru petrolul
brut cât și pentru produsele ra-
finate. Astfel că între 1872-1876
Rockefeller a intrat în posesia a
circa 600 mile de o  asemenea
„canalizare”, ceea ce îl face
stăpânul a circa jumătate din
rețeaua de oleoducte a țării.
Pentru restul, aflat în mâinile lui
„Empire Transportation Com-
pany” – care poseda, deaseme-
nea un parc de vagoane
cisterne, vapoare pe lacuri,
capacități de stocare ș.a. și
care, de fapt, era în posesia
celei mai mari puteri financiare
a timpului „Pennsylvania Rail-
road Company”. John, după o
serie de „războaie” pierdute, a
găsit soluția. A deturnat spre alți
transportatori clienții obișnuiți al
lui „Pennsylvania...”. Ceea ce,
odată cu o grevă generală a
celor de la căile ferate, l-a făcut
să câștige partida. „Pennsylva-
nia...” i-a acceptat toate
condițiile lui John fiind semnat
și un angajament prin care
marea societate de transport se
obliga să nu se amestece în in-
dustria petrolieră. Rockefeller a
plătit astfel 3,5 milioane dolari,
luând în mână întreaga rețea
de pipe-line-uri a țării, creind în
acest sens, spre a evita orice
neplăcere, o mare societate
„paravan” anume „United Pipe-
Lines”. Controla, totalmente, în-
tregul câmp de bătaie. Practic,
pe perdanți nu-i laudă nimeni,
unii poate îi căinează. Și, ei
strigă. Dar pe învingători îi
laudă toată lumea.
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Concurența nu a fost și nu era
deloc ușoară. Rockefeller con-
trola pipe-line-urile și con-
tractele lor cu calea ferată care
continua traseele de o manieră
forte. Nu toți competitorii erau
însă de acord. În regiunea
petroliferă a zonei s-a constituit
un grup de producători care au
hotărât să construiască
împreună un oleoduct lung de
200 de mile, ieșind astfel de sub
obrocul lui J. Rockefeller.
Oleoduct-ul avea stații de pom-
paj care raliau nord-vestul
Pennsylvaniei cu porturile de la
Atlantic. Ca să facă față unei
asemenea situații de rivalitate,
„Standard Oil” a decis să
construiască ea însăși un pipe-
line care contacta rețeaua sa
deja existentă în Pennsylvania
cu un terminal în Golful New-
York, la Bayonne. În acest oraș,
John R. a trebuit să se asigure
de cooperarea primarului din
Bayonne, respectiv o ordonanță
a municipalității, propusă,
adoptată și semnată în aceeași
zi, ordonanță care permitea
societății lui Rockefeller, „United
Pipe-Lines” trecerea pe terito-
riul orașului. Totul rapid, inclu-
siv construcția, cam într-o zi și
o noapte, astfel încât
concurența să fie pusă în im-
posibilitatea de a acționa. Era
stilul deja consacrat a celui ce
devenea un mare, un foarte
mare petrolist. A cumpărat,
totodată, pe căi oculte acțiuni

ale unei alte societăți rivale –
„Tide-Water” –, la fel de rapid. I
se spunea, lui John D.Rocke-
feller, „Stăpânul incontestabil al
industriei petroliere”. De la
producție și mai ales rafinare și
până la vânzarea în detaliu,
deoarece pe această ultimă
verigă se materializau cele mai
mari profituri. Exista, dealtfel,
un „drugstore” în fiecare
comună, unde se vindeau în
bidon Kerosen și petrol lam-
pant. Mult mai târziu se vor im-
pune iluminatul electric cât și
motorul cu explozie, care vor
schimba, efectiv, fața lumii.
Rockefeller va fi la post...

Totul era gândit în cele
mai mici detalii, într-o luptă de
concurență desfășurată, dese-
ori, cu mijloace dure, în forță.
Pe Rockefeller nu-l interesa
asta, ci profitul, câștigul. Sub
mai multe aspecte astfel se
poate discuta. Dar despre ce
era vorba? Iată, de exemplu,
„monopolul” comercial al lui
John R. era organizat prin
agențiile stabilite în diferite
regiuni. Prima lor misiune era
să culeagă informații despre
cerințele pieții, despre furnizorii
din zonă, despre combustibilul
expediat și primit pe calea
ferată etc. În funcție de aseme-
nea informații, „Standard Oil”
își stabilea propria rețea de dis-
tribuitori și detailiști locali. Cei
care erau clienți ai altor firme
erau în mod amical solicitați să-
și schimbe furnizorul. Nefericire
celui care refuza să coopereze
cu John R., mai ales dacă era
furnizor intermediar. Brusc, el

se confrunta cu aprovizionarea
sa compromisă, cu iregularități
din livrare, cu creșteri brutale
ale tarifelor de transport. Dacă
avea prăvălie „en detail”, el se
confrunta cu pierderea clientelei
sale în avantajul magazinului
cel mai apropiat, care vindea
petrolul furnizat de „Standard
Oil” cu câțiva cenți mai puțin
decât marfa sa. De multe ori,
firma lui John R. înființa chiar
noi prăvălii „en detail” pentru a
amplifica la fața locului
concurența efectivă. Când com-
petitorii amintiți erau învinși,
trăgeau obloanele, declarau fal-
iment, prețul bidonului de petrol
la John R. era reajustat la un
nivel superior celui dinaintea
conflictului. „Dumping”? De-
sigur, viața nu era și nu este în-
totdeauna lină și are costurile
sale directe sau colaterale. De
altfel, la ordinul lui Rockefeller,
totul era ținut secret, oamenii
săi nu aveau voie să vorbească
nici cu prietenii, nici în familie,
nici cu nevestele și copiii lor.

„Frumoasele zile” de-
veneau, însă, uneori, cenușii.
„Furtuni” veritabile se abăteau
asupra lor. Adunarea legislativă
a Pennsylvaniei a decis în 1879
să urmărească în justiție pe
Rockefeller și principalii asociați
sub inculparea „de a fi stabilit
un monopol în industria
petrolieră, de a fi oprimat pe alți
rafinatori, de a fi extorcat tarife
nerezonabile căilor ferate, de a
fi manipulat în mod fraudulos
prețurile”. Erau acuzații grave.
John R. a devenit vedeta au-
dierilor publice. Afectând cea

mai candidă onorabilitate,
Rockefeller, cu mare inteligență
și cu avocați buni, a dejucat
toate tentativele procurorului
pentru a-l face să
mărturisească. Întrebat, de
pildă, dacă era posesor de
acțiuni sau de părți dintr-o soci-
etate sau alta, John R.
răspundea „Nu”, întrucât, printr-
un act legal, cu câteva zile
înainte, remisese aceste valori
unuia dintre angajații săi. La o
altă întrebare a procurorului:
„Ați fost membru al societății
«Southern Improvement Com-
pany»?” a răspuns tot cu „Nu”.
Explicând apoi că procurorul
greșise: el a fost membru al lui
„South Improvement Com-
pany”. Viciu de procedură. Con-
siderentul cădea etc., etc. Ca
urmare, punerea sa sub
anchetă nu s-a finalizat cu
nimic...

Alerta, totuși, fusese
dată. Legea era formală, interz-
icând unei societăți încorporate
într-un stat al Uniunii, de a avea
acțiuni într-o societate
autorizată de către un alt stat.
Era cazul multora dintre cele 41
de societăți care constituiau
grupul „Rockefeller”. Și aici s-a
găsit supapa: un subterfugiu
bazat pe dreptul anglo-saxon
care permitea disocierea
proprietății, de administrație.
Acționarii transmiteau acțiunile
lor unui „Comitet de adminis-
trare” primind în schimb certifi-
cate care le dădeau dreptul să
primească dividende la nivelul
acțiunilor respective. A fost însă
și momentul în care John R. a

transferat sediul direcției sale
de la Cleveland la New-York, la
o adresă ce va deveni celebră
„Broadway nr. 26”.Treaba lui
Rockefeller era să creeze
utilități și să facă profit încer-
când să respecte legea. Treaba
justiției era să-l prindă că nu
procedase și nu procedează
conform legii. Până atunci
câștigase Rockefeller. Era o
confruntare ce va continua. 
Încă un aspect. Să-l comparăm
pe Rockefeller cu Henry Ford,
despre care am scris cu câțiva
ani în urmă. Rockefeller, un om
excepțional, și-a conceput
multe din acțiuni cu precădere
urmărind să-și lovească
concurenții, reducând și
crescând, de multe ori, costurile
în acest sens. Producție era
câtă era, dar contau mult
activitățile din amonte și aval.
Nu am, probabil că nici nu prea
sunt, elemente privind socialul
său, cum trata și cum varia
salariile personalului din
producție. Ford, însă, a preferat
să-și câștige piețele – prin
1920, cam tot al cincilea din au-
tomobilele ce circulau în lume
purtau marca „Ford” – și printr-
o totală devoțiune față de per-
sonalul său. Să ne amintim că
a conceput, pentru compania
lui, ieșirea din criza din 1929-
1933 nu prin șomaj și reduc-
erea veniturilor. Dimpotrivă,
crescându-le, oferind câte un
automobil la preț preferențial
muncitorilor săi. În opinia mea
au fost și sunt două concepții
relativ diferite. Dar să revin.

Dan popescu

pittsburgh, pennsylvania

- va urma -
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Clienții diferă în nevoile,
dorințele și preferințele lor față
de caracteristicile produsului,
motivațiile de călătorie, pe-
rioada de rezervare, volumul de
cumpărare, criteriile de selecție
ale hotelurilor, disponibilitatea
de a plăti, puterea cumpărare,
etc. Pe de altă parte, mulți
clienți împărtășesc preferințe
comune, iar pentru ei hotelul ar
putea oferi același produs, vân-
dut prin aceleași canale de
distribuție pentru același preț.
Pentru acei clienți care
formează un segment de piață,
hotelul folosește același mix de
marketing. Potrivit lui Stanislav
Ivanov, segmentul de piață
identificat trebuie să
îndeplinească următoarele
condiți1: 
• Discret - segmentul are
un set unic de nevoi, dorințe,
cereri și așteptări care necesită
dezvoltarea mixului de market-
ing special; 
• Se exclud reciproc -
segmente furnizate de criterii
speciale de segmentare nu tre-
buie să se suprapună; un client
poate aparține doar unui singur
segment;
• Măsurabil - segmentul
ar trebui să fie măsurabil în
ceea ce privește dimensiunea
(număr de potențiali turiști),
volumul vânzărilor, cota de
piață;
• Accesibil - segmentul
este accesibil prin intermediul
rețelei de distribuție a hotelului; 
• Stabilitatea - segmentul
este relativ stabil și ar trebui să
existe în viitor;
• Acționabil - hotelul ar
putea influența comportamentul
segmentului de piață identificat
cu mixul de marketing;
RM pentru segmentele de piață

Politica tarifară 
Prețul este un element foarte
important al mix-ului de market-
ing al unui hotel - este singura
legătură directă cu cifra de
afaceri. În industria hotelieră,
cele mai utilizate instrumente în
revenue management includ:
discriminarea prin preț, clase
tarifare diferite, prețurile dinam-
ice, garanția de prețuri mai mici
și paritatea prețurilor. Clienții au
așteptări în ceea ce privește
calitatea serviciului în funcție de
prețul acestuia, adică un preț
mai mare este o promisiune
implicită de calitate superioară.
Tehnica de stabilire a prețurilor
utilizată va avea implicații ma-
jore asupra modului în care
hotelul se poate adapta la
schimbarea condițiilor de mediu
și economice. Potrivit Crowford-
Welch (1991), prețurile pot fi
clasificate în patru categorii2: (1)
stabilirea prețurilor în funcție de
cost sau nivel profitabil; (2)
prețuri competitive, bazate pe
respectarea concurenței locale;
(3) prețul cererii pe piață; (4)
tehnici de stabilire a prețurilor
bazate pe așteptările clienților și
problemele cognitive.
Stabilirea prețurilor pe niveluri.
Serviciul poate fi adaptat la
nevoile consumatorilor, ceea ce
explică flexibilitatea mare a
prețurilor. Prețul are un impact
direct asupra deciziilor de
cumpărare ale consumatorilor,
prin urmare, este esențial să se
înțeleagă așteptările și compor-
tamentul diferitelor segmente
de clienți pentru a putea  stabili
prețul optim. Pentru o companie
este foarte important să își
monitorizeze competitorii și
prețurile acestora, pentru a
putea face ulterior modificările
necesare. Nu trebuie să fie o
diferență foarte importantă între
prețuri pentru a putea permite
consumatorului să aleagă un
tarif mai ridicat, fără ca costul
suplimentar sa fie prea mare

pentru el. Potrivit Legoherel3,
stabilirea prețurilor pe niveluri ar
trebui să se bazeze pe mai
multe reguli: 
• Sensibilitatea la preț:
nivelurile de sensibilitate la preț
trebuie să arate segmentele de
clienți în cadrul pieței;
• Etanșarea între seg-
mente: fiecare client face parte
dintr-un segment de piață și un
tip de preț, motiv pentru care
există bariere și constrângeri
pentru cei care încearcă să se
deplaseze dintr-o parte în alta.
(de exemplu, clienții de afaceri
care încearcă să migreze în
categoria losir, deoarece vor
ramâne cazați și pe perioada
weekend-ului); 

• Flexibilitate: în cazul
unor schimbări majore în com-
portamentul concurenților sau
apariția unor evenimente
neașteptate este important să
existe o anumită flexibilitate a
prețurillor și a condițiilor de rez-
ervare. 
• Scăderea treptată:
diferența dintre prețuri nu ar tre-
bui să fie prea semnificativă,
nici față de prețul imediat infe-
rior nici față de cel imediat su-
perior, deoarece clientul care
este dispus să plătească un
preț puțin mai ridicat nu trebuie
să plătească niciodată mai
puțin.  
Nivelurile de preț depind de mai
mulți factori, cum ar fi timpul,
durata șederii, canalele de
distribuție si serviciile. Există
mai multe tipuri de prețuri în
funcție de perioada de timp
rezervată. În primul rând,
prețurile proporționale cu
condițiile de rezervare – cu cat
prețul este mai mare cu atât
clientul are mai multe drepturi
de a anula sau modifica rezer-
varea, și vice-versa. Tariful fără
anulare gratuită trebuie să fie
inferior celui cu anulare gratuită,
iar prețurile cu plata în avans
trebuie să fie mai mici decât
cele achitate la fața locului. 
Prețurile pentru clienții care
rezervă în avans –  avantajarea
prin reduceri a persoanelor care
rezervă în avans și nu a celor
care rezervă în ultimul minut.
Aceste tarife stimulează proce-
sul de rezervare al clientului. În
loc să amâne decizia sa, acesta
își va rezerva sejurul mai de-
vreme. Aceast tarif este "prețul
de apel" cu care hotelierii
încearcă să atragă atenția
clienților. 
Prețurile pentru clienții care
rămân mai multe zile în hotel -
înseamnă oferirea unor reduc-
eri pentru sejururile mai lungi,
fie direct, fie sub forma unui tarif
mai scăzut sau prin oferirea
unei nopți gratuite. Ultima
opțiune (noapte gratuită) este
de preferat, deoarece prețul
rămâne neschimbat, iar clienții
nu își fac griji în privința unei
posibile reduceri de preț. În
plus, clienții pot achiziționa ser-

vicii hoteliere suplimentare,
care vor crește veniturile totale
ale hotelului. 
Prețurile egale - prețul final pen-
tru clienți ar trebui să fie aprox-
imativ același indiferent de
canalul de distribuție utilizat
pentru a face rezervarea.
Atunci când clienții văd
diferențe de preț excesive pen-
tru același hotel, același tip de
cameră, aceeași perioadă, prin
intermediul diferitelor canale de
distribuție, aceștia încep să se
simtă nesiguri cu privire la
prețul și valoarea serviciului,
motiv pentru care mulți renunță
la hotelul inițial pentru a căuta
un altul. 
Prețul dinamic  - toate compani-
ile au început să folosească
prețuri dinamice4 pentru a fi mai
competitivi și pentru a urma
tendințele pieței (acțiunile
concurenților, modificarea unui
eveniment în oraș etc.). Toate
aceste modificări vizează
creșterea gradului de ocupare
și, prin urmare, maximizarea
veniturilor.  Graziano Abrate a
explorat mai multe aspecte ale
comportamentului hotelierilor
pentru a înțelege modul în care
aceștia utilizează strategiile
prețurilor dinamice.  De obicei,
criteriile de diferențiere ale
prețurilor sunt atributele fizice
pentru furnizarea de servicii
(echipamente și facilități) și
reputație (numărul de stele și
afilierea de brand). Dacă
urmărim prețurile hotelurilor în
perioade diferite de timp (de ex-
emplu, 3 luni înainte de sosire),
în mai puțin de 10% din cazuri,
prețul nu se schimbă, și în
peste 90% din cazuri coeficien-
tul de variație este foarte
mare.Ajustările prețurilor sunt
frecvente pe întreg parcursul
perioadei luate în considerare,
nu numai în zilele și
săptămânile înainte de sosire.
Strategiile de preț depind de
comportamentul și compoziția
clienților. Dacă ne uităm la
tendințele de preț, vom de-
scoperi că ele sunt opuse în
timpul săptămânii față de week-
end.

Prof. Univ. Dr. Lucian
belașcu, ulbs

- continuare în pagina 6 -
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De exemplu, marți, atunci când
majoritatea clienților sunt clienți
de afaceri, prețul tinde să
devină mai mic odată cu
apropierea datei de check-in.
Pe de altă parte, sâmbăta, când
majoritatea clienților sunt
călătorii loisir, tendința generală
este în creștere, descurajând
rezervările în ultimul moment.
Acest lucru indică două strate-
gii specifice de stabilire a
prețului care împart populația în
funcție de evaluările produsului
și a gradului de răbdare. Pentru
segmentul de clienți alcătuit în-
deosebi de călătorii de afaceri,
putem atribui un grad mai
scăzut de răbdare. Aceștia
preferă să rezerve în momentul
în care află că vor face o
călătorie de afaceri, fără să
pună accent pe costuri.
Călătorii losir preferă să caute
promoții pentru a evita riscul de
a se confrunta cu un preț mai
mare în momentul rezervării în
ultimul moment. Hotelurile de 5
și de 4 stele sunt un semnal de
calitate, practicând atât un preț
static cât și unul dinamic. În tim-
pul săptămânii, aceștia au
prețuri mai coerente. Pe de altă
parte, o creștere mai pronunțată
a tarifelor poate fi observată
atunci când ne apropiam de
sfârșitul săptămânii. Hotelurile
de 1, 2 sau 3 stele au tendința
de a captura un segment canti-
tativ de clienți în ultimul mo-
ment, în timp ce hotelurile de 4
și 5 stele doresc să își protejeze
imaginea, refuzând astfel
oferirea de reduceri în ultimul
moment. Prețurile sunt mai mari
atunci când mai puține hoteluri
cu același număr de stele au
disponibilitate și vice-versa.
Prețurile sunt semnificativ mai
mari atunci când mai puține
hoteluri cu același număr de
stele au disponibilitate. Acest
lucru înseamnă că hotelierii

monitorizează în mod constant
piața locală analizând disponi-
bilitatea și acțiunile
concurenților. 
În concluzie, hotelul trebuie să
aibă diferite segmente de preț
pentru a-si maximiza veniturile.
Nu putem vinde toate camerele
la același preț sau să mărim
prețul numai în ultimul moment.
Trebuie să avem o strategie
care sa ne ajute să optimizăm
prețul în funcție de gradul de
ocupare. În imaginea de mai
jos, avem un exemplu de ocu-
pare a unui hotel în funcție de
perioade și prețuri, dat de
Frédéric Toitot, responsabilul
departamentului de Revenue
Management a grupului Accor. 
gradul de ocupare al unui
hotel în funcție de politicile

rm 
12 Sursa : Toitot, Frédéric, Su-
port de curs Revenue Manage-
ment 
Indicatorii de performanță 
Pentru a-și putea evalua eficac-
itatea, companiile prestatore de
servicii care gestionează
capacități fixe, utilizează indica-
tori de performanță: rata de
ocupare, prețul mediu,
RevPAR. Strategia de astăzi
este de a găsi un bun echilibru
între vânzarea unei capacitati
maxime de unități și menținerea
unui preț bun. 
Prețul mediu pe cameră. Prețul

mediu pe cameră se referă la
prețul mediu folosit de hotel
pentru o noapte. Această
statistică reflectă capacitatea
hotelului de a genera venituri
maxime din vânzarea
camerelor folosind prețuri mai
ridicate mai degrabă decât mai
multe nopți de cazare. Acesta
poate fi calculat pentru fiecare
tip de cameră separat (stan-
dard, superioară, suite) sau

pentru întregul hotel. 
PMC depinde de : 
•Zilele săptămânii - hotelurile au
tarife mai mari în timpul week-
end-ului și mai mici în timpul
săptămânii și vice-versa pentru

hotelurile de afaceri;
•Perioada de timp – creșterea
prețurilor pe parcursul princi-
palelor sezoane turistice și
scăderea acestora în perioad-
ele de extrasezon;
•Evenimente speciale – cu
ocazia unor evenimente spe-
ciale, cererea de cazare crește.
Prin urmare, hotelul va resimți o
creștere a prețului mediu pe
cameră;
•Condițiile generale contrac-
tuale, nivelul prețurilor și
canalele de distribuție utilizate
de hotel – dacă hotelul practică
tarife superioare / inferioare în

contractul cu intermediarii, PMC
va crește sau descrește în
funcție de situație. 
•Tipul de cameră rezervată de
către clienți - camerele mai
scumpe vor crește PMC 
PMC este un indicator intuitiv,
ușor de calculat și de înțeles de
către managerii de hoteluri,
angajați și investitori. 
Gradul de ocupare. Măsurarea
gradului de ocupare folosind ca-

pacitatea fizică a hotelului. 
Gradul de ocupare =    

Gradul de ocupare arată capac-
itatea hotelului de a genera ven-
ituri în mod extensiv prin
creșterea numărului de camere
vândute. Gradul de ocupare de-
pinde de : 
•Zilele săptămânii - Gradul de
ocupare este mai ridicat la
sfârșit de săptămână (în week-
end) și mai scăzut în timpul
săptămânii (în funcție de pe-
rioade). 
•Perioada anului - se referă la
caracterul sezonier al turismu-
lui. Hotelurile de pe litoral au un
grad de ocupare mai mare în
timpul sezonului de vară, în
timp ce hotelurile montane au
un grad de ocupare mai mare
iarna, mijlociu pe perioada verii
și foarte slab între sezoane. 
•Evenimente speciale - eveni-
mente precum festivaluri, jocuri
sportive atrag mulți vizitatori și
prin urmare ajută la creșterea
gradului de ocupare al hotelului. 
Venitul pe unitate disponibilă –
RevPAR. Prețul mediu pe
cameră și gradul de ocupare nu
pot fi măsuri de eficacitate și
eficiență a sistemului de ges-
tionare a veniturilor hotelului
pentru că un PMC ridicat sau un
grad de ocupare ridicat nu
înseamnă neapărat și venituri
mari. O creștere a PMC poate fi

realizată cu un grad de ocupare
foarte scăzut, în timp ce un
PMC scăzut poate fi realizat cu
un grad de ocupare foarte ridi-
cat. Este de preferat ca cele
două măsuri (Gradul de ocu-
pare și PMC) sa fie utilizate
împreună cu RevPAR. El este
considerat ca fiind unul dintre
cei mai importanți indicatori ai
industriei hoteliere. 
RevPAR    

sau   RevPAR = PMC × Gradul
de ocupare 
Cea de a doua ecuație arată că
RevPAR este influențată de cei
doi indicatori - gradul de ocu-
pare și PMC. Prin urmare,
hotelul poate atinge un RevPAR
superior prin creșterea gradului
de ocupare, a prețului mediu pe
cameră sau prin ajustarea celor
două. Este foarte important de
remarcat faptul că PMC și
gradul de ocupare au o relație
inversă. În cazul în care hotelul
mărește prețurile, PMC crește,
dar gradul de ocupare scade;
atunci când prețurile scad, PMC
scade, dar crește gradul de
ocupare. Prin urmare, este
posibil ca hotelul să obțină ace-
lasi RevPAR, fie datorită gradu-
lui de ocupare, fie datorită
prețului mediu pe cameră.
Referințe:
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(b)Yield Managementul este un
sistem destinat proprietarilor de
companii în scopul maximizării
profitabilității printr-un manage-
ment performant. Identificarea
segmentelor de piață potențiale,
evaluarea valorii acestora,  sta-
bilirea prețurilor, stabilirea unor
reguli de reducere a tarifelor au
ca scop final creearea unui pro-
ces de rezervare avansat și
monitorizat (Jones, 2000);
(c)Revenue Managementul
poate fi definit ca un sistem inte-
grat, continu și sistematic pentru
maximizarea venitului fiecărei
unități prin manipularea prețurilor
ca răspuns la modele de
prognoză ale cererii" Jauncey et
al. (1995). 
Revenue Management se referă
la strategia și tactica folosită de
o serie de industrii, pentru a ges-
tiona alocarea capacităților la
diferite clase de tarifare în scopul
maximizării veniturilor. Robert L.
Filip ne dă patru condiții în care
RM este aplicabil1 : (1)
vânzătorul vinde o capacitate
fixă de stocuri perisabile; (2)
vânzătorul gestionează un
ansamblu de clasele tarifare,
fiecare dintre acestea avand un
preț fix  (cel puțin pe termen
scurt); (3) vânzătorul poate
schimba disponibilitatea claselor
tarifare în timp. Revenue Man-
agement poate fi considerat un
caz particular de stabilire a
prețurilor cu ofertă limitată. RM
nu se bazează pe crearea și ac-
tualizarea prețurilor, ci pe sta-
bilirea și actualizarea
disponibilității clasei tarifare, în
cazul în care fiecare clasă de
tarif are un preț asociat care
rămâne constant pe tot parcursul
perioadei de rezervare. Com-
paniile aeriene, promotori RM în
anii 1980, aveau nevoie sa uti-
lizeze capacitatea pe care o
aveau la acel moment. Acest
lucru înseamna utilizarea
comenzilor de rezervare încor-
porate în sistemele lor de rezer-
vare ca mecanism principal în
controlarea prețurilor afișate
clienților, în orice moment. După
succesul companiilor aeriene,
RM a fost adoptată de către
toate activitățile de servicii
(hoteluri, transport, închirieri de
mașini, spațiu de publicitate).
Importanța  RM-ului: (1) se
concentrează pe piețele externe
în comparație cu piețele interne;
(2) aplicabil  în toate tipurile de
cerere ( mare / normală / slabă);

(3) crește veniturile din cererea
existentă; (4) facilitează
răspunsuri rapide la condițiile de
piață în continuă schimbare.
caracteristici
Revenue Management în indus-
tria hotelieră se bazează pe mai
multe fundamente și ipoteze
economice (Ivanov 7 Zhechev,
2011; Kimes, 1989 ; Schwartz,
1998; Wirtz et al., 2003) care
determină aplicabilitatea sa ca
practică în industria hotelieră. În
cartea sa ""Principles of market-
ing and management", Philip
Kotler prezintă cele mai impor-
tante caracteristici ale serviciilor,
care sunt aplicate fiecărei com-
panii care lucrează în sectorul
serviciilor. 
Cele 4 caracteristici ale servici-
ilor 
intangibilitatea 
Serviciul nu poate fi văzut, simțit
sau auzit înainte de cumpărare 
inseparabilitatea 
Serviciul este insep-
arabil de 
furnizorul care îl oferă 
variabilitatea
Calitatea serviciilor depinde de
contextul punerii sale în aplicare:
oameni, locuri, mijloace. 
perisibilitatea
Serviciul nu poate fi menținut în
timpul utilizării sau vândut mai
tarziu, el este adesea consumat
și realizat simultan 
Sursa: The principles of Market-
ing and Management, Ph. Kotler,
Prentice-hall, 20002

Produsul "hotel" este, în esență,
un serviciu care nu pot fi depoz-
itat pentru consum ulterior. Ca-
pacitatea temporară a hotelului
nu poate fi transmisă în perioad-
ele cu cerere mare. Producția și
consumul de servicii hoteliere au
loc simultan cu participarea
activă a consumatorilor. Fiecare
cameră care a fost utilizată pen-
tru o bază de timp specifică
(noaptea) nu poate fi vândută
mai târziu pentru o folosire vi-
itoare, iar profitul potențial al
acesteia este pierdut deoarece
niciun client nu este dispus să
plătească pentru o cazare a
cărei perioadă de timp a trecut.
Cu alte cuvinte, o cameră care
nu a fost vândută este un produs
care a fost pierdut, valoarea sa
fiind zero. Ea trebuie vândută în
momentul finalizării vânzării,
deoarece nu există posibilitatea
amânării sale în timp. Prin ur-
mare, hotelierii încearcă să ges-
tioneze cererea prin diverse
instrumente pentru a transfera o
parte a cererii din perioadele
încărcate către perioadele mai
calme, oferind alte date pentru
cazarea clienților a căror cerere
inițială a fost refuzată din cauza

lipsei de disponibilitate. 
Capacitatea poate fi definită ca
numărul de clienți pe care
hotelurile îl pot servi într-o
anumită perioadă de timp. Când
baza de timp pentru calcularea
capacității este noaptea, atunci
capacitatea de camere dintr-un
hotel este egală cu numărul de
paturi din hotel. Nu putem elim-
ina o cameră goală dintr-un hotel
sau caza clienți suplimentari prin
adăugarea de camere în pe-
rioadele în care cererea este
foarte puternică. Fiecare com-
panie trebuie să vândă capaci-
tatea sa fixă, nu mai mult, nici
mai puțin. După cum Patrick
Legohere amintește în cartea sa
"Revenue Management"3, există
anumite sectoare, cum ar fi cel
aerian sau hotelier, care sunt
caracterizate prin costuri fixe ridi-
cate și costuri variabile reduse.
În acest caz, ele trebuie să  asig-
ure un grad de ocupare  minim,
pentru a fi în măsură să își
plătească taxele. Costurile în pe-
rioadele  de activitate scăzută
sunt compensate de perioade cu
cerere foarte ridicată. 
Atunci când vorbim despre ser-
vicii, intangibilitatea este proba-
bil prima caracteristică, deoarece
clienții nu o pot atinge. Serviciile
pot include elemente materiale,
de exemplu, un pat într-o
cameră de hotel, care poate fi
atins, dar rezultatul întregului
serviciu este considerat intangi-
bil. Aceasta este cea mai mare
diferență între un produs și un
serviciu. Această caracteristică
face ca serviciul sa fie dificil de
evaluat înainte de procesul de
achiziție. Clienții se întreabă ce
să aleagă pentru a lua cea mai
bună decizie în vederea satis-
facerii nevoilor și așteptărilor pro-
prii. Acțiunile de marketing într-o
companie încearcă să reducă
acest risc prin furnizarea  unui
număr cât mai ridicat de
informații despre servicii. În
cartea "Services Marketing",
Christopher H. Lovelock4

încearcă să explice modul în
care standardizarea serviciilor în
cadrul grupului internațional
Accor ajută la reducerea riscului
perceput de intangibilitate. 
Natura inseparabilă a serviciilor
se referă la faptul că serviciile
sunt produse și consumate în
același timp și nu pot fi separate
de furnizorii lor (Kotler et al.,
2005). Produsul și serviciul sunt
foarte diferite. În primul rând,
produsul este creat înaintea pro-
cesului de distribuție și vânzare.
Atunci când vorbim despre ser-
viciu, procesul se schimbă în
partea opusă. Acesta este creat
în același timp în care este vân-

dut clientului. Cei doi sunt legați,
nu se poate crea serviciul fără
prezența clientului. Edvardsson
et al.. (2005) au susținut că in-
separabilitatea ar putea provoca
mai multe probleme decât
oportunități pentru furnizorii de
servicii din cauza incertitudinii. 
Cererea clienților variază în
funcție de perioada anului,
săptămânii și zilelor. Pentru
unele companii, cererea poate fi
mai mare în week-end, în timpul
lunilor de vară sau în timpul lu-
nilor de iarnă. Managerii trebuie
să fie în măsură să anticipeze
perioada de timp, astfel încât să
poată lua decizii eficiente privind
stabilirea prețurilor și a
distribuției. În plus, este imposi-
bil ca un client să găsească
același serviciu de două ori,
deoarece acestea se bazează
pe abilitățile umane. 
S. E. Kimes a realizat studii pen-
tru a identifica tendințele viitoare
în RM și pentru a oferi  un cadru
cu privire la modul în care
hotelurile se pot poziționa mai
eficient în viitor5 . Pentru a găsi
răspunsurile, autorul a realizat
un studiu ce a vizat aproximativ
500 de profesioniști care
lucrează în industria hotelieră.
Mai multe tipuri de teme au
apărut din datele furnizate. În
primul rând, cei care au răspuns
cred că RM va deveni mai strate-
gic și va fi condus de tehnologie.
RM va trece de la o disciplină
tactică în care veniturile
camerelor sunt maximizate la o
disciplină mai strategică, care va
lua în considerare toate sursele
de venit. Tehnologia va juca un
rol major în această transfor-
mare, datorită complexității și
numărului de decizii care
urmează să fie luate. Folosirea
tehnologiei va permite Revenue
Managerilor să-și concentreze
atenția asupra implicațiilor strate-
gice ale RM. În al doilea rând,
respondenții au considerat că
modelele de stabilire ale
prețurilor analitice și tehnologiile
mobile vor avea un impact major
asupra revenue managementu-
lui hotelului în viitor. Modelele
analitice de stabilire a prețurilor
care permit hotelurilor să decidă
prețul pe segmente mai mici,
canale de distribuție sau chiar
clienții individuali, vor deveni mai
frecvente. Aceste modele vor fi
aplicate nu numai clienților
camerelor, ci pentru toate fluxu-
rile de venituri în cadrul hotelului.
Tehnologia este tot timpul în curs
de dezvoltare, ceea ce permite
hotelurilor să analizeze mai ușor
datele clienților. CRM-ul6 va de-
veni mai frecvent iar hotelurile
vor lua decizii în privinta

prețurilor în funcție de valoarea
totală a clientului. În al treilea
rând, abilitățile necesare pentru
un Revenue Manager de succes
vor fi o combinație de abilități
analitice și de comunicare. Da-
torita dezvoltării RM, noua
persoană responsabilă ar trebui
să fie cineva cu abilități analitice
puternice, cu o perspectivă
strategică care poate, de aseme-
nea, să comunice cu diverse
părți interesate. Când RM va in-
clude toate fluxurile de venituri
din cadrul hotelului, viitorul Rev-
enue Manager trebuie să fie în
măsură să structureze procesul
RM între diferitele departamente
și să lucreze împreună pentru
punerea în aplicare a acestor
acțiuni. În cele din urmă,
respondenții cred că
performanța RM va fi măsurată
în funcție de cifra de afaceri
totală sau profitul brut din ex-
ploatare (GOP), mai degrabă
decât RevPAR. RM va deveni
mai strategic și va lua în consid-
erare mai multe surse de venit,
iar RevPAR-ul nu va mai fi o
măsură adecvată a
performanței, deoarece ia în
cosiderare doar camerele din ac-
tivul total al hotelului. Rezultatele
sugerează că RM va deveni mai
strategic și axat pe tehnologie în
viitorul apropiat. Această modifi-
care, din veniturile obținute din
vânzarea camerelor la o con-
centrare mai strategică, și
anume pe venitul total al hotelu-
lui, va necesita modificări în
structura organizatorică. Acest
lucru va implica mutarea RM într-
un departament separat, ceea
ce semnifică că viitorii Revenue
Manageri trebuie sa aibe abilități
de analiză și de comunicare pen-
tru a putea lucra cu toate depar-
tamentele. 
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Comisia funcționează pe baza
principiului colegialității. Deciziile
sunt luate în comun de Colegiul
comisarilor, care răspunde în fața
Parlamentului European pentru
deciziile luate. Fiecare din cei 28
de comisari are aceeași greutate
în procesul decizional și toți sunt
responsabili în egală măsură pen-
tru hotărârile luate.
Principiul colegialității garantează:
calitatea deciziilor luate, întrucât
fiecare comisar trebuie să fie con-
sultat cu privire la fiecare prop-
unere, independența
instituțională, pentru că deciziile
sunt adoptate fără presiuni parti-
zane, asumarea în comun a
responsabilității politice, chiar și
atunci când deciziile sunt adop-
tate cu majoritate de voturi.
Colegiul comisarilor poate decide
prin vot cu privire la anumite as-
pecte. În acest caz, majoritatea
membrilor Colegiului trebuie să
voteze în favoarea deciziei pentru
ca aceasta să fie adoptată.
Fiecare membru al Colegiului are
1 vot și poate vota doar în
persoană.
Comisiei Europeana are urma-

toare funcţii:
-funcţia de supraveghere
legislativă, veghează la re-
spectarea, interpretarea şi apli-
carea corectă a Tratatelor
(legislaţiei comunitare), împreună
cu Curtea de Justiţie a
Comunităţilor Europene.Tratatele
originale însărcinează Comisia
Europeană să vegheze la apli-
carea acestora şi îi acordă în
acest scop atât puteri specifice,
cât şi misiunea de a declanşa o
acţiune în justiţie contra statului
care nu aplică tratatele.
Datorită exercitării acestei funcţii
de supraveghere a respectării
dispoziţiilor tratatelor comunitare,
Comisia a fost denumită şi „gar-
dian al tratatelor”. Pentru a-şi în-
deplini funcţia de „gardian al
tratatelor”, Comisia poate cere
informaţii statelor, întreprinderilor
sau persoanelor fizice, în scop
preventiv sau de informare.
Comisia beneficiază şi de o put-
ere de aplicare a unor sancţiuni
(amenzi sau plata unor penalităţi)

în special întreprinderilor care
încalcă regulile concurenţei.
-funcţia de iniţiativă legislativă,
formulează propuneri,
recomandări şi avize pe linie
legislativă, iniţiază dezvoltarea
legislaţiei comunitare; făcând
propuneri legislative Parlamentu-
lui şi Consiliului Uniunii Europene.
În îndeplinirea acestei funcţii,
Comisia trebuie să ţină seama de
principiul subsidiarităţii – dacă
problema respectivă nu se poate
rezolva mai bine la nivel local, re-
gional sau naţional.
Garantă a interesului general co-
munitar, Comisia a fost
concepută ca „instituţie motor” a
integrării europene, fiind
însărcinată cu o misiune generală
de iniţiativă. Consiliul Uniunii Eu-
ropene, singur sau împreună cu
Parlamentul European, adoptă
acte normative, în principiu,
numai pe baza propunerilor înain-
tate de Comisie.
Aşadar, Comisia dispune de un
monopol al iniţiativei în Uniunea
Europeană, deoarece Consiliul
UE nu poate să delibereze, decât
pe baza unei propuneri a aces-
teia. Comisia are posibilitatea de
a-şi retrage propunerea atât timp
cât Consiliul nu a statuat. Modifi-
carea propunerii se poate face de
către Comisie pe tot parcursul
procedurii de adoptare a unui act
normativ. În cazul retragerii prop-
unerii, aceasta trebuie motivată şi
este necesară informarea Parla-
mentului European ori de câte ori
este implicată procedura de con-
sultare a acestuia.
Consiliul poate stimula funcţia de
iniţiativă legislativă a Comisiei,
atunci când există posibilitatea
să-i ceară acesteia să efectueze
toate studiile pe care le consideră
opportune, pentru realizarea
obiectivelor comune şi să-i prez-
inte toate propunerile
corespunzătoare.
-funcţia de execuţie,Comisia
exercită competenţele de
execuţie conferite de Consiliul
Uniunii Europene – execuţia
bugetului Uniunii Europene, apli-
carea legislaţiei, a programelor şi
a politicilor comunitare.
Până la adoptarea Actului Unic
European, Consiliul deţinea atât
puterea legislativă, cât şi pe cea
executivă, Comisia neputând să
ia măsuri de execuţie, decât în

urma unei abilităţi date de Con-
siliu.
Comisia reprezintă organul exec-
utiv al Uniunii Europene, cel care
pune în executare actele norma-
tive emise de Consiliul Uniunii Eu-
ropene sau de acesta în
codecizie cu Parlamentul Euro-
pean. În exercitarea acestei
atribuţii, Comisia Europeană dis-
pune de putere normativă proprie,
putând adopta regulamente, di-
rective şi decizii, precum şi
recomandări sau avize.
Domeniile în care Comisia  are
putere de executare, conform
tratatelor, sunt:
execuţia bugetului comunitar, al
cărui proiect este tot de
competenţa Comisiei;
uniunea vamală; concurenţa;
funcţionarea pieţei comune (cu
excepţia agriculturii);
gestiunea fondurilor europene.
- funcţia de decizie, Comisia are
putere de decizie proprie şi ia
parte la adoptarea actelor de
către Consiliul European şi Parla-
mentul European.
Comisia are atât competenţă de
executare, cât şi competenţă
decizională. Ea poate să ela-
boreze regulamente,  să emită di-
rective sau să adopte decizii,
aceste atribuţii fiindu-i conferite di-
rect prin dispozitiile tratatelor sau
prin delegare de competenţă de
către Consiliu.
Comisia beneficiază de un înalt
grad de autonomie în exercitarea
atribuţiilor sale, în special în
domeniul politicii concurenţiale şi
al controlului aplicării politicilor
agricole  comune (în agricultură,
transporturi).
Comisia administrează bugetul
Uniunii Europene şi fondurile spe-
ciale ce îi sunt atribuite (Fondul
European de Garantare Agricolă
și Fondul European Agricol pen-
tru Dezvoltare Rurală).
Comisia poate administra şi
măsuri protecţioniste – acestea
fiind măsuri temporare, ce consti-
tuie excepţii de la tratate, fiind
adoptate de statele membre în
acord cu Comisia, pentru a
depăşi unele dificultăţi deosebite.
Astfel, Comisia, după consultarea
Comitetului monetar, poate autor-
iza un stat membru a cărui piaţă
de capital este în dificultate, să
adopte măsuri protecţioniste ale
căror condiţii sunt definite de

Comisie. În eventualitatea unui
dezechilibru al balanţei de plăţi,
Comisia poate autoriza un stat
membru să adopte măsurile con-
siderate necesare pentru re-
dresarea situaţiei.
-funcţia de reprezentare, Comisia
este abilitată în domeniul
reprezentării interne şi
internaţionale a Uniunii Europene,
negociind acordurile
internaţionale între Uniunea
Europeană şi alte ţări, permiţând
Uniunii Europene să vorbească
„cu o singură voce”.
Comisia reprezintă Uniunea
Europeană în relaţiile cu statele
nemembre şi organismele
internaţionale; în interiorul Uniunii
ea reprezintă interesul comunitar,
în raport cu persoanele fizice sau
juridice, cu celelalte instituţii co-
munitare sau cu statele membre.
Comisia Europeană trebuie să
acţioneze în aşa fel,  încât intere-
sul comunitar să primeze în faţa
intereselor statelor membre. Rolul
ei este cu atât mai dificil, cu cât el
necesită negocieri prealabile
adoptării oricărei iniţiative legisla-
tive cu statele membre, cât şi me-
dierea negocierilor dintre statele
membre.
Ca reprezentant pe plan extern al
Uniunii, Comisia este cea care
negociază tratatele internaţionale
încheiate de Uniune, fiind
împuternicită de fiecare dată de

către Consiliul Uniunii Europene
printr-o „decizie de negociere”. Ul-
terior, Consiliul Uniunii Europene
va ratifica acordul internaţional,
votând de regulă cu majoritate
calificată, cu excepţia acordurilor
de asociere sau aderare, care tre-
buie votate cu unanimitate.
Comisia Europeană are ca rol
principal, într-o formulare foarte
generală exprimarea interesului
comunitar şi asigurarea realizării
acestuia. Ea întruchipează „ideea
europeană”, întrucât membrii săi,
deşi numiţi de guvernele
naţionale, nu au nici o obligaţie
faţă de acestea, fiind loiali doar in-
tereselor Uniunii Europene.
www.ec.europa.eu/about/ds_ro.h
tm
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