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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 

 

TRASEE TURISTICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Responsabil de disciplină/modul: Dr. Conf. Sergiu MATVEEV 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.0.41 

 
150 30 60 - 60 5 

Română/ 

rusă/engleză 

S.06.A.0.41 

 
150 20 16  114 5 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C2 Culegerea, analiza şi 

interpretarea de date şi 

informaţii referitoare la 

problemele pieţei;   

C3 Gestionarea 

necesarului de resurse umane, 

materiale și financiare în raport 

cu cerințele volumului și eficienței 

entității turistice și de servicii; 

 
C6. identificarea și analiza 

evenimentelor istorice și efectele 

lor asupra dezvoltării industriei 

turismului și ospitalității, precum 

și recunoașterea contribuțiilor și 

realizărilor inovatoare în turism. 

 

 

de cunoaștere: 

• A identifica si utiliza metodele si tehnicile eficiente de 

învăţare continue în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la 

cerinţele pieţei muncii. 

de aplicare: 

• A aplica tehnicile de relaţionare în grup şi de muncă 

eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse. 

• A îndeplini la termen, riguroasa si responsabila, în condiţii 

de eficienta si eficacitate, a sarcinilor profesionale. 

de integrare: 

• A conştientiza diversităţile naturale, culturale, sociale şi 

politice a lumii şi înţelegerea necesităţii de o respecta.  

Conținutul 

disciplinei 

Introducere în domeniul traseelor turistice 

Esenţa şi evoluţia managementului traseelor turistice   

Tipologia potenţialului traseelor turistice 

Fundamentarea teoretică a traseelor turistice şi principii de gestionare a acestora 

Resursele traseelor turistice în spaţiul rural autohton  

Elemente de infrastructură turistică în mediul rural 

Oportunităţi de valorificare a traseelor turistice în economia naţională 

Strategii de dezvoltare a traseelor turistice în Republica Moldova 

Elaborarea şi utilizarea planul de management al traseelor turistice 

Modele de planuri de afaceri pentru variate forme de trasee turistice 
 

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 

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% 
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Studiul 

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  

• Bran, Florina. Economia turismului şi mediul înconjurător. Bucureşti: Editura Economică, 1998. 

247 p.  

• Bran, Florina. Turismul rural. Modelul european. Bucureşti: Editura Economică, 1997. 176 p.  

• Conferinţa Mondială privind Turismul Durabil. Lanzarote, 1995  

• Constantin, Marian. Dimensiuni şi structuri socio-economice ale potenţialităţilor ofertei 

agroturistice // Realizări şi perspective în economia sectorului agroalimentar. Materialele simpoz. 

şt. int. dedicat aniversării a 40 ani de la fondarea Fac. de Econ. Chişinău: Centrul ed. al UASM, 

2005 

suplimentară  

• Creţu, Romeo Cătălin. Resurse agroturistice. Bucureşti: Cartea Universitară, 2005. 375 p.  

• Cristireanu, Cristian. Economia şi politica turismului internaţional. Bucureşti: Ed. Abeona, 1992. 

237 p.  

• Cristireanu, Cristian. Neacşu N., Băltăreţu A. Turism internaţional. Studii de caz. Legislaţie. 

Bucureşti: Editura “Oscar Print”, 2002. 246 p. 

 

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

