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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Economie, Marketing şi Turism” 

Pentru specialitatea: 1013.1 Servicii Hoteliere, Turism și Agrement 

 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

MANAGEMENTUL VÂNZĂRILOR ŞI RELAŢIILOR CU CLIENTII 

Responsabil de disciplină/modul: Dr. conf. Ludmila Pascari, dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.0.36 120 30 45  75 4 
Română/ 

rusă/engleză 

S.06.A.0.36 120 20 18  60 4 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C4 Utilizarea informației în 

elaborarea de studii de piață în 

domeniul serviciilor hoteliere, 

turism și agrement; 

C6 Elaborarea, realizarea și 

evaluarea proiectelor în turism și 

servicii; 

C8 Construirea şi aplicarea 

mecanismelor de asigurare a 

calităţii în turism și servicii 

de cunoaștere: 

• A descrie procesul de luare a deciziilor optime în condiții de 

certitudine, incertitudine, risc și faliment 

• A descrie procesul de desfășurare a activităților de turism  în 

conformitate cu legile și normele stabilite 

• A cunoaște ariile de competență și aplicare a specialiștilor 

din domeniul turismului și serviciilor 

• A distinge categoriile de probleme sociale și etice referitoare 

la turism și servicii 

• A identifica şi defini metode, tehnici şi instrumente de 

culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o 

problemă din domeniul de activitate 

• .A descrie metode, tehnici și instrumente de culegere, analiză 

a datelor referitoare la problemele pieței turistice și servicii 

hoteliere 

de aplicare: 

• A elabora strategii privind studiile de prefezabilitate și 

fezabilitate a investițiilor în domeniul de turism și servicii 

• A organiza activitățile de realizare a studiilor de 

prefezabilitate și fezabilitate a investițiilor pentru afaceri, 

planuri, programe și proceduri de îndeplinire în timp real în 

domeniul turismului și serviciilor 

• A argumenta metodele etice privind rezolvarea problemelor 

sociale în turism și servicii 

• A elabora judecăţi bazate pe cunoaşterea problemelor sociale 

şi etice în turism și servicii 

• A utiliza metode, tehnici și instrumente de culegere, analiză 

și interpretare a datelor referitoare la o problemă în domeniul 

de activitate  

• .A aplica metode, tehnici și instrumente pentru elaborarea 

rapoartelor privind cercetarea pieței turistice și servicii 

hoteliere 

de integrare: 

• A evalua critic modalitățile de aplicare a metodelor, 

funcțiilor administrative relevante pieței 

• A elabora un plan de acțiuni privind adaptarea activităților de 

bază a entității la cerințele pieței 

• A evalua calitățile implementării deciziilor etice și 
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deontologice în domeniul turism și servicii 

• A realiza un program privind dezvoltarea competențelor 

resurselor umane antrenate în turism și servicii 

• A identifica criteriile de selecție și aplicarea variantei 

adecvate pentru culegerea și analiza datelor privind evoluția 

pieței turistice și serviciilor hoteliere 

• A efectua prognoze a evoluției pieței turistice și servicii 

hoteliere pe baza datelor și informațiilor statistice 

Conținutul 

disciplinei 

Produsul turistic ca principal produs de consum în vânzările de turism 

Diferenţierea şi poziţionarea ofertei de produse şi servicii turistice 

Profilul clientului ideal 

Consolidarea relațiilor cu clienții  prin comunicare 

Vânzarea produsului turistic 

Psihologia servirii turiștilor in oficiul agenției turistice 

Sisteme de administrare a relaţiilor cu clienţii 

Tratarea reclamațiilor 

Relațiile publice in agentiile turistice  

Fidelizarea clienților în agenția turistică 

 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-studiu de caz, 

aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

• evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

• evaluare finală – 40% 

 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un Studiu de caz sau  Proiect de cercetare cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, 

instrumentelor economice de cercetare. Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în 

curriculum-ul la disciplină  la capitolul”Studiul individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning 

www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Datculescu, Petre, Cercetarea de marketing, Ed. Brandbuilders, Bucureşti, 2007;  

2. Ernst, H., Hoyer, W.D., Krafft, M. and Krieger, K. (2010). Customer relationship management and 

company performance – the mediating role of new product performance. Journal of the Academy of 

Marketing Science, 39(2), 290–306.  

3. Iliescu, Dragoș, Petre, Dan, Psihologia reclamei și a consumatorului, Editura Comunicare.ro, 

București, 2010 

suplimentară  

1. 1. Drăghici,C., Mihai, D., Micu, C. (2010) – Curs de managementul relaţiilor cu clienţii – destinat 

studenţilor IFR , Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti 

2. Ghiani, G., Laporte, G., Musmano, R. (2004) – Introduction to Logistics Systems Planning and 

Control, John Wiley & Sons 

3. Heiman, S.E., Sanchez, D. (2004) – The new strategic selling, London: Kogan Page 

 

 

http://www.moodle.usm.md/

