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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 

 

Turism rural 

Responsabil de disciplină/modul: Ceaikovskii A., dr., conf.univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.0.38 150 30 45  75 5 
Română/ 

rusă/engleză 

S.06.A.0.38 150 18 12  120 5 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C2 Culegerea, analiza şi 

interpretarea de date şi 

informaţii referitoare la 

problemele pieţei;   

C3. cunoașterea teoriilor și 

tehnicilor de bază în dezvoltarea 

destinațiilor de turism și 

comercializarea de servicii 

turistice și de protocol 

 

C6. identificarea și analiza 

evenimentelor istorice și efectele 

lor asupra dezvoltării industriei 

turismului și ospitalității, precum 

și recunoașterea contribuțiilor și 

realizărilor inovatoare în turism. 

 

C7 Cercetarea problemelor 

de organizare a activităților în 

domeniul serviciilor hoteliere, 

turism și agrement la nivel 

regional, național și internațional. 

 

 

de cunoaștere: 

• A cunoaște conceptele, teoriile, metodele şi instrumentele de 

natură socio-economică în servicii publice 

• A identifica procesul de execuție a operațiunilor de 

promovare, stimulare a vânzărilor și formare a pachetelor 

turistice 

• A cunoaște metodele de elaborare a studiilor de piață privind 

proiectele de tip: hotelier, complex turistic, stațiune turistică 

de aplicare: 

• A elabora de studii de piață și privind proiectele de tip: 

hotelier, complex turistic, stațiune turistică 

• A planifica pe etape studii de piață privind proiectele de tip: 

hotelier, complex turistic, stațiune turistică 

de integrare: 

• A argumenta metodele etice privind rezolvarea problemelor 

sociale în turism și servicii 

• A identifica criteriile de selecție și aplicare a 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 

Conţinutul turismului rural: particularităţile naturii 

Răspîndirea turismului rural 

Componentele propunerii în turismul rural 

Analiza direcţiilor turistce rurale şi căile însuşirii lor 

Analiza pieţii europene în turismul rural 

Dezvoltarea şi promovarea turismului rural în Moldova 

Esenţa turismului ecologic 

Turoperating în turism rural 

Traseele ecologice și rolul lor în turismul rural 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-proiect de investigare, 

aprecierea în rezultatul participării la seminare 
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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% 

 

Studiu 

individual 

Studenții vor elabora un referat ştiinţific cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor 

economice de cercetare pe anumite tematici la nivelul entităţii economice. Cerințele și termenele de 

elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul VI ”Studiul individual” (poate fi 

accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Gribincea, Alexandru. Teoria şi practica excursionistă : Note de curs / Alexandru Gribincea ; 

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice, Catedra Economie, Marketing şi 

Turism. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 152 p. 

2. Sochircă, Vitalie. Resurse turistice : (Suport de curs) / Vitalie Sochircă, Iurie Bejan ; Univ. de Stat din 

Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Cat. Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografie. - Chişinău : 

CEP USM, 2011. - 139 p. 

suplimentară  

1. 1. Florea, Serafim. Potenţialul turistic al Republicii Moldova :Patrimoniul de monumente naturale şi 

antropice / SerafimFlorea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de ŞtiiţeEconomiceEd. a 2-a, rev. şi comp. 

- Chişinău : Garamond Studio, 2007. - 408 p. 

2. Jolondcovschi, Alexandru. Turismul ecologic şi rural: realităţi şi perspective / Alexandru 

Jolondcovschi, Serafim Florea ; Min-rul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului. Fondul 

Ecologic Naţional. - Chişinău : Prometeu, 2001. - 108 p. 
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