
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei ECONOMIA TURISMULUI  

Anul de studiu III Semestrul* I Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Regimul disciplinei (Ob - obligatorie, Op - opţională, F – facultativă) Ob. Numărul de credite 5 

Categoria disciplinei (DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară) DF 

Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 94 Total ore pe semestru 150 

Titularul 
disciplinei 

Prof.univ.dr. Alina Bădulescu Încadrarea (norma de bază/asociat) n.b. 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 
 

Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE 
 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_săptămâni x 2_h_curs pe săptămână) Catedra ECONOMIE 

Domeniul AA 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

 
Specializarea ECTS Oradea, ECTS Beiuş  

 
 56 28 28   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

Obiectivele disciplinei: 
 

 -Familiarizarea cu conceptele de baza ale economiei turismului 

 -Înţelegerea modului de organizare a activităţii turistice 

 -Cunoaşterea modului de funcţionare şi a specificului pieţei turistice 

 -Cunoaşterea tipologiei şi componentelor serviciilor turistice 

 -Evaluarea eficienţei turismului 

 

 

Competenţe 
specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere  

 cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor de bază ale economiei turismului 

 înţelegerea modului de organizare a activităţii turistice 

 

 

2. Explicare şi interpretare  

 explicarea şi înţelegerea importanţei resurselor turistice, precum şi a serviciilor turistice 

 explicarea şi interpretarea diferitelor particularităţi ale cererii, ofereti şi preţurilor în turism 

 

3. Instrumental - aplicative  

 formarea deprinderilor de utilizare a instrumentelor statistice în evaluarea circulaţiei turistice 

 formarea deprinderilor de utilizare a instrumentelor statistice în evaluarea eficienţei activităţilor 
turistice, la nivel micro şi macroeconomic 

 

4. Atitudinale  

 dezvoltarea unei atitudini proactive faţă de rolul şi importanţa turismului în activitatea economică 
şi socială 

   cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, etică şi responsabilitate socială 

 formarea unui comportament pozitiv şi responsabil 

 

 
 
 



Tematica cursului: 
 

Capitolul I. Turismul – perspectivă economică  

1.1. Concepte în domeniul turismului  
1.2. Contribuţia turismului la dezvoltarea economico -socială 

1.3. Organizarea activităţii turistice  
Capitolul II. Circulaţia turistică  
2.1. Metode de măsurare a circulaţiei turistice 

2.2. Indicatorii circulaţiei turistice 
2.3. Formele de turism 
2.4. Circulaţia turistică mondială şi modelarea fluxurilor turistice 

2.5. Circulaţia turistică în România  
Capitolul III. Piaţa turistică  
3.1. Conţinutul, particularităţile şi structura p ieţei turistice 

3.2. Cererea şi consumul turistic  
3.3. Oferta turistică 
3.4. Tarifele şi preţurile în turism  

Capitolul IV. Resursele turistice 
4.1. Potenţialul turistic şi structurarea resurselor turistice 

4.2. Potenţialul turistic natural al României  
4.3. Potenţialul turistic antropic 
4.4. Resursele materiale în turism 

4.5. Resursele umane în turism 
Capitolul V. Serviciile turistice 
5.1. Conţinutul, caracteristicile şi tipologia serviciilor turistice 

5.2. Serviciile de transport turistic 
5.3. Serviciile de cazare 
5.4. Serviciile de alimentaţie publică comercială 

5.5. Serviciile de agrement 
5.6. Serviciile de tratament balneo-medical 

5.7. Serviciile turistice complementare 
Capitolul VI. Eficienţa activităţilor turistice  
6.1. Eficienţa economică a activităţii de turism. Indicatori generali 

6.2. Indicatori specifici de eficienţă economică a serviciilor turistice 
6.3. Indicatori de eficienţă a investiţiilor din turism 
6.4. Indicatori de analiză a bonităţii economice a firmei de turism  

6.5. Eficienţa socială şi calitatea în turism 
6.6. Multiplicatorul turistic 
6.7. Sistemul contului satelit al turismului 

 
Tematica seminarului: 

1. Notiuni introductive (2 ore) 
2. Dezbateri despre evoluţia turismului (2 ore) 
3. Probleme şi dezbateri cu privire la indicatorii circulaţiei turistice : Densitatea circulaţiei turistice (2 ore) 
4. Probleme şi dezbateri cu privire la indicatorii circulaţiei turistice : Preferinţa relativă (2 ore)  
5. Probleme şi dezbateri cu privire la indicatorii circulaţiei turistice : Sejurul mediu al turiştilor (2 ore) 
6. Probleme şi dezbateri cu privire la indicatorii circulaţiei turistice : Coeficientul de utilizare al capacităţii (2 ore)  
7. Probleme şi dezbateri cu privire la elasticitatea cererii turistice (2 ore) 
8. Seminar pe teren – resursele turistice ale municipiului Oradea (2 ore) 
9. Probleme şi dezbateri cu privire la indicatorii eficienţei activităţii turistice (4 ore) 
10. Seminar pe teren – resursele turistice ale staţiunii Băile Felix (2 ore) 
11. Dezbateri despre evoluţia serviciilor turistice şi tendinţele acestora (4 ore) 
12. Dezbateri despre provocările turismului în viitor 

 
 
Metode didactice folosite:  
Prelegere, problematizare, dezbatere, deducţie 
Aplicaţii, exemplificări 



Bibliografie: 
 

1. Bădulescu, Alina, Bâc, Dorin; Economia turismului, Editura Universităţii din Oradea, 2007; 

2. Bran, Florina et. al., Economia turismului şi mediul înconjurător, Editura Economică, Bucureşti, 1999; 
3. Cosmescu, I., Turismul – fenomen complex contemporan, Editura Economică, Bucureşti, 2000; 

4. Minciu, Rodica, Economia turismului, ediţia a doua, Editura Uranus, Bucureşti, 2001; 
5. Neacşu, N., Cernescu, Andreea, Economia turismului. Studii de caz. Reglementări, Editura Uranus, 

Bucureşti, 2002; 

6. Snak, O., Baron, P. şi Neacşu, N., Economia turismului, Editura Expert, Bucureşti, 2003; 
 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată în  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 

40% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control  - examen parţial capitolele 
I-III 

40% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului  

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 20% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:  
test grilă, cuprinzând 12 întrebări (teorie şi probleme)  

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 

 Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la 
nivelul ideilor esenţiale 

 Rezolvarea a jumătate din numărul de întrebări în  
cadrul examenului scris 

 

 

 Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului 
cursurilor  

 Abordarea tuturor subiectelor din cadrul 
examenului scris 

 Parcurgerea cel puţin a unei  lucrări bibliografice 
recomandate suplimentar 

 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)  

1. Studiul notelor de curs 10  8. Pregătire prezentări orale 8 

2. Studiu după manual, suport de curs 16  9. Pregătire examinare finală 12 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 8  10. Consultaţii 4 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 8  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

6  12. Documentare pe INTERNET 8 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 7  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 7  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 94 

 
Data completării: 01.10.2011                     Semnătura titularului: ____________________  

 
 


