
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei Tehnica amenajărilor turistice 

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

Regimul disciplinei (Ob - obligatorie, Op - opŃională, F – facultativă) Ob. Numărul de credite 5 
Categoria disciplinei (DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară) DS 
Total ore din planul de învăŃământ 48 Total ore studiu individual 102 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 ŞTIINłE ECONOMICE  
 

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

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

Domeniul Administrarea afacerilor 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

 
Specializarea ECTS Oradea, Beiuş 

 
 48 24 24   

** C-curs, S-seminar, L-activităŃi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
 Obiective:  

• ÎnŃelegerea terminologiei si folosite in cadrul amenajărilor turistice 
• Formarea de deprinderi şi abilităŃi de a oferi soluŃii de amenajare într-un context dat 
• Familiarizarea cu evoluŃia modelelor de amenajare în timp şi spaŃiu 

 

CompetenŃe 
specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înŃelegere 

• Cunoaşterea cadrului general si principalelor tipologii de amenajare 

• Cunoaşterea evoluŃiei amenajărilor turistice  

2. Explicare şi interpretare  

• explicarea şi interpretarea principiilor amenajărilor turistice  

•    explicarea relaŃiei dintre dezvoltarea durabilă şi amenajările turistice 

3. Instrumental - aplicative  

• formarea  deprinderilor de aplicare şi transfer a abilităŃilor conceptual-tehnice în realizarea unot 
proiecte de amenajare  

• evaluarea şi proiectarea unor modele de anvergură mică şi medie  
4. Atitudinale  

• dezvoltarea unei atitudini proactive faŃă de importanŃa respectării principiilor dezvoltări durabile  

• formarea unui comportament pozitiv şi responsabil atât faŃă de importanŃa economică cât şi 
pentru mediul înconjurător 

 
Tematica cursului  
1.  Teoria amenajării turistice a teritoriului (2 ore)   
2. Tipologia planificării şi amenajării turistice (2 ore) 
3. Obiectivele planificării şi amenajării turistice (2 ore) 
4. Tehnici de planificare şi amenajare turistică (2 ore) 
5. Turismul durabil şi amenajarea turistică a teritoriului (2 ore) 
6. Capacitatea optimă de primire turistică (2 ore) 
7. Normele de amenajare (2 ore) 
8. Amenajarea turistică a zonelor de litoral (2 ore) 
9. Amenajarea turistică a zonelor balneare (2 ore) 
10. Amenajarea turistică a zonelor montane (2 ore) 
11. Amenajarea zonelor rurale şi periurbane (2 ore) 
12. Amenajarea turistică a parcurilor naŃionale şi a rezervaŃiilor (2 ore) 
 
 



 
Tematica seminarului 

1. Notiuni introductive (2 ore) 
2. Dezbateri despre amenajare şi turismul durabil (2 ore) 
3. ModalităŃi de finanŃare pentru amenajarea turistică (2 ore) 
4. Tehnici de planificare si amenajare turistica (2 ore) 
5. Dezbateri şi probleme legate de amenajarea turistica a zonelor de litoral din Ńară (2 ore)  
6. Dezbateri şi probleme legate de amenajarea turistica a zonelor de litoral din străinătate (2 ore) 
7. Dezbateri şi probleme legate de amenajarea turistica a staŃiunilor balneare (2 ore) 
8. Seminar pe teren în staŃiunea Băile Felix  (2 ore) 
9. Dezbateri şi probleme legate de amenajarea turistica a zonelor montane (2 ore) 
10. Dezbateri şi probleme legate de amenajarea turistica a zonelor rurale si periurbane (2 ore) 
11. Dezbateri şi probleme legate de amenajarea turistica a parcurilor naŃionale (2 ore) 
12. Seminar pe teren în Oradea (2 ore) 

 
Metode didactice folosite:  
Prezentare, dezbatere, studii de caz, aplicaŃii practice 
 
Bibliografie 
  
1. Bădulescu, Alina; Bâc, D. – Amenajarea turistică a teritoriului, Universitatea din Oradea, 2006 
2. Cândea, Melinda; Bran, Florina şi Cimpoeru, Irina, Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea durabilă a spaŃiului geografic, 

Editura Universitară, Bucureşti, 2006 
3. Glăvan Vasile – Amenajarea turistică a teritoriului, note de curs, Editura Alma Mater, Sibiu, 2003 
4. Gheorghilaş, A., Amenajări turistice, Editura Universitară, Bucureşti, 2007 
5. Minciu, Rodica, Amenajarea turistică a teritoriului, Editura Syilvi, Bucureşti, 1995 
 
 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată în  % 

{Total=100%} 
  
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 70% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator - 
 
- testarea periodică prin lucrări de control  15 % 

- testarea continuă pe parcursul semestrului  
 
- activităŃile gen teme / referate / eseuri  15 % 

Modalitatea practică de evaluare finală: lucrare scrisă descriptivă şi  probleme   

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

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

• Cunoaşterea şi înŃelegerea conŃinutului cursurilor la 
nivelul ideilor esenŃiale 

• Abordarea cel puŃin a doua subiecte din trei în  
cadrul examenului scris 

 

• Cunoaşterea şi înŃelegerea integrală a conŃinutului 
cursurilor  

• Abordarea tuturor subiectelor din cadrul 
examenului scris 

• Parcurgerea cel puŃin a unei  lucrări bibliografice 
recomandate suplimentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

EstimaŃi timpul total (ore pe semestru) al activităŃilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaŃi cu zero activităŃile care nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiŃelor de curs 10  8. Pregătire prezentări orale 5 

2. Studiu după manual, suport de curs 17  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5  10. ConsultaŃii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 10  11. Documentare pe teren 10 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR  

10  12. Documentare pe INTERNET 8 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 10  13. Alte activităŃi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 5  14. Alte activităŃi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 102 

 
 
 
 

 
 
Data completării: 01.10.2011                     Semnătura titularului: ____________________  

 
 


