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I. Preliminarii 

 

 Stagiul de practică tehnologică II constituie parte integrantă obligatorie a procesului educaţional 

şi se realizează în vederea formării, dezvoltării și verificării aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite 

de elevi în cadrul programului de pregătire profesională 101310 „Organizarea serviciilor în hoteluri și 

complexe turistice‖ și formării competențelor profesionale stabilite în conformitate cu Planul-cadru 

pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de 

credite de studii transferabile, aprobat prin OME nr.1205 din 16.12.2015. 

Curriculum stagiului de practică tehnologică II pentru specialitatea 101310 „Organizarea 

serviciilor în hoteluri și complexe turistice‖ specifice calificării profesionale  „Recepționer unitate de 

cazare ‖ este elaborat și în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de 

practică în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar nr. 1086 din 29 

decembrie 2016. 

Scopul stagiului de practică tehnologică constă în integrarea și specializarea cunoștințelor 

teoretice și formarea competențelor profesionale a elevilor anului III de studii a programului de 

pregătire profesională 101310 „Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice‖, pentru a activa 

independent în domeniul serviciilor turistice. Stagiul de practică este obligatoriu, fiind inclus în planul 

de învăţământ și constituie o condiţie de promovare la anul următor de studii. Rolul deosebit al stagiului 

de practică tehnologică rezidă și în crearea unor condiţii favorabile de integrare mai rapidă a viitorilor 

absolvenţi în activitatea practică. 

Astfel, pentru specialitatea 101310 „Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice‖ 

stagiul de practică tehnologică II se realizează în cadrul unității economice / agenție de turism și are 

drept obiectiv primordial formarea abilităților și competențelor profesionale privind planificarea, 

coordonarea şi monitorizarea activităţii profesionale în cadrul agenţiei de turism, realizarea atribuțiilor și 

sarcinilor de lucru din cadrul agenției de turism corespunzătoare calificării profesionale, aprofundarea 

cunoștințelor teoretice prin studiul și cunoașterea metodologiei de aplicare şi utilizarea eficientă a 

resurselor aflate în administrarea agenției de turism. 

Cunoştințele acumulate în cadrul programului de pregătire profesională 101310 „Organizarea serviciilor 

în hoteluri și complexe turistice‖ la disciplinele fundamentale F.06.O.012  Teoria economică, 

F.06.O.013 Managementul, la disciplinele de specialitate S.05.O.021 Administrarea agenției de turism, 

vor fi utilizate  și aplicate în procesul de   realizare a stagiului de practică tehnologică II și în procesul de 

elaborare a raportului privind efectuarea stagiului de practică, cât şi pentru aplicarea lor în viitoarea 

calificare profesională ― Recepționer unitate de cazare‖. 
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II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Importanţa și utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională a elevilor încadrați 

în programul de pregătire profesională 101310 „Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe 

turistice‖, constă în însușirea și dezvoltarea unor competențe profesionale privind activitatea agenției 

de turism, tipologia și caracteristica acestora, asemănările cu touroperatorii, structura organizatorică 

și personalul agenției de turism, legislația în domeniu, diversitatea ofertelor pentru turismul intern și 

extern precum și alte activităţii  din cadrul agenţiei de turism. Aceste competențe profesionale 

specifice vor fi dobândite de elevi pe parcursul stagiului de practică realizat într-o agenție de turism 

chiar dacă își fac studiile la specialitatea „Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice„ 

iar baza pentru stagiile de  practică sunt structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare. După 

cum se știe domeniul turismului este unul destul de complex cu actori multipli în care hotelele și 

complexele turistice sunt într-o cooperare continuă cu agențiile de turism și de transport, iată de ce 

stagiul de practică în cadrul agenției de turism îi va permite elevului să se familiarizeze mai bine cu 

activitățile specifice acesteia ce-i for fi de un real folos în exercitarea atribuțiilor funcționale de la 

locul de muncă.  

Organizarea stagiului de practică tehnologică II este realizată cu o durată de 2 săptămâni, 60 ore 

și se vor acumula 2 credite cu scopul antrenării elevilor  în activitatea practică, prin dezvoltarea de 

abilităţi şi competențe funcțional - acționale în baza însuşirii cursurilor teoretice şi a altor discipline 

similare, care contribuie la formarea viitorului specialist.  

În cele din urmă, elevii stagiari finalizează procesul de elaborare a raportului privind stagiul de 

practică tehnologică II cu formularea concluziilor și recomandărilor, prezentarea surselor 

bibliografice, a actelor normative și edițiilor periodice, cât și a informațiilor electronice utilizate 

(site-uri din internet). 

Sarcinile principale ale practicii tehnologice II: 

 consolidarea, aprofundarea şi extinderea cunoştinţelor teoretice în practică;  

 cunoaşterea modului de organizare și a modului de lucru specific structurii de primire turistică cu 

funcțiuni de cazare;  

 formarea abilităților cognitive și practice necesare pentru gestionarea unității hoteliere, 

determinarea serviciilor prestate de hotel și comercializarea  lor, salarizarea personalului, 

subdiviziunile și structura tehnică a hotelului, verificarea disponibilității, determinarea serviciile 

de bază și complementare, determinarea metodelor de achitare, întocmirea documentaţiei pentru 

vînzarea și prestarea serviciilor hoteliere, realizarea procesului de promovare prin diverse 

mijloace promoționale, determinarea indicilor economici de activitate a entității, perfecționarea 

managementului calității și a sistemului informațional al hotelului; 
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III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

 Pornind de la principiul capitalizării de succes în dezvoltarea profesională, susținem asupra 

faptului că toate competențele profesionale caracteristice programului de formare profesională a 

specialității 101310 „Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice‖ și a calificării de 

„Recepționer uitate de cazare‖, constituie un rezultat cumulativ al autodeterminării reflexive a elevului 

și al interacțiunii sale cu profesia, desăvârșind capacitatea de a aplica şi a combina cunoştinţele şi 

deprinderile în cadrul stagiului de practică.  

Astfel competențele specifice stagiului de practică tehnologică II sunt: 

CS1 Descrierea activității, formei organizatorico-juridice și a amplasării agenției de turism 

CS2 Determinarea diferențelor între agenție de turism și touroperator și serviciile prestate de aceasta 

CS3 Descrierea departamentelor, compartimentelor și secțiilor agenției de turism 

CS4 Realizarea organigramei agenției de turism 

CS5 Descrierea personalului ce activează în cadrul agenției de turism  și analiza fișelor de post 

CS6 Identificarea și descrierea formelor de motivare folosite de agenția de turism 

CS7 Descrierea mijloacelor promoționale folosite de agenția de turism și determinarea eficienței 

acestora 

CS8 Selectarea și prezentarea ofertelor turistice ale agenției de turism spre principalele destinații 

turistice după formele de turism practicate 

CS9 Identificarea și descrierea resurselor natural și antropice ce pot fi vizitate în zona de proveniență a 

elevului 

CS10 Analizarea ofertelor turistice pentru turismul intern a  agenției de turism și selectarea celor ce 

includ zona Republicii Moldova 

CS11 Elaborarea și prezentarea unui itinerar turistic propriu pentru promovarea locului de baștină a 

elevului 

 

IV. Administrarea stagiului de practică 

 

Codul 

stagiului 

de 

practică 

Denumirea 

stagiului 

de practică 

Semestrul Numărul 

de 

săptămîni 

Numărul 

de ore 

Perioada  Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de 

credite 

P.06.O.27 Practica 

tehnologică  

II 

VI 2 60  Mai Susținerea 

raportului   

de practică 

2 
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V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

 

Unităţile de 

competenţă 
Unităţile de conţinut 

 

Produsele de studiat și elaborat 

 

1. Prezentarea generală a agenției de turism 

UC1Descrierea 

activității, formei 

organizatorico-

juridice și a 

amplasării agenției 

de turism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC1 Descrierea activității, formei 

organizatorico-juridice și a amplasării 

agenției de turism 

- Prezentarea istoricului, datelor generale 

despre fondatori  agenției de turism. 

- Studierea actelor de constituire a 

entității 

- Determinarea locului de amplasare, 

avantajele și  dezavantajele locației  

- Elaborarea unei politici de amplasare 

ulterioară cu justificări 

- Determinarea și descrierea formei 

organizatorico-juridice a agenției de 

turism în baza legii  Nr. 845  din 

03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi 

 

 

1.Copii la: actul de constituire a 

agenției de turism, Licența de 

activitate, Certificatul de 

înregistrare a agenției de turism, 

Autorizația de funcționare. 

2.Extras din statutul agenției de 

turism (1-2 pagină). 

3. Extras din legea RM Nr. 845  

din  03.01.1992 cu privire la 

antreprenoriat şi întreprinderi și 

determinarea formei 

organizatorico-juridice a agenției 

de turism. 

4.Schema de situare a agenției de 

turism. 

5. Tabel: avantajele și 

dezavantajele amplasării a 

agenției de turism.  

 

2. Specificul activității agenției de turism 

UC3 Descrierea 

activităților agenții 

de turism și a unei 

agenții de turism 

touroperatoare 

 

 

Determinarea diferențelor între agenție 

de turism și touroperator și serviciile 

prestate de aceasta 

- Studierea legea Nr.352 din 

24.11.2006 cu privire la organizarea 

şi desfăşurarea activităţii turistice în 

RM 

pentru determinarea drepturilor, 

obligațiilor și activităților specifice 

agenției de turism 

- Stabilirea asemănărilor și deosebirilor 

dintre agenție de turism și touroperat 

- Identificarea și descrierea serviciilor 

turistice prestate de agenția de turism 

- Enumerarea destinațiilor pe care le 

vinde agenția de forme de turism 

 

 

 

1.Extras din legea RM Nr.352 din  

24.11.2006 cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea 

activităţii turistice 

în RM 

2.Lista drepturilor și obligațiilor 

agenției de turism 

3.Tabel cu asemănările și 

deosebirile agenției de turism și 

touroperator 

4.Lista serviciilor prestate de 

agenția de turism 

5.Lista destinațiilor după forma de 

turism practicată 
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3. Structura organizatorică a agenției de turism 

UC3 Caracteristica 

structurii 

organizatorice a 

agenției de turism 

 

1. Descrierea departamentelor, 

compartimentelor și secțiilor agenției de 

turism 

- Descrierea departamentelor, 

compartimentelor și secțiilor ce ar trebui 

să existe într-o agenției de turism 

- Compararea structurii tehnice teoretice 

cu subdiviziunile real existente în agenția 

de turism 

2. Realizarea organigramei agenției de 

turism 

- Prezentarea schematică a 

subdiviziunilor real existente în entitate și 

relațiile ce se fomează între acestea 

- Formularea concluziilor și enumerarea 

propunerilor privind modificare structurii 

organizatorice a agenției de turism 

1.Lista cu subdiviziunile ce ar 

trebui să existe într-o agenție de 

turism 

2.Model de organigramă teoretic 

realizată 

3.Organigrama reală a agenției de 

turism 

4.Lista cu propuneri și sugestii de 

modificare a organigramei  

 

 

4. Personalul agenției de turism 

UC4 Descrierea 

personalului ce 

activează în cadrul 

structurii de 

primire turistică cu 

funcţiune de 

cazare  și analiza 

fișelor de post  

Descrierea personalului ce activează în 

cadrul agenției de turism  și analiza 

fișelor de post  

- Prezentarea personalului agenției de 

turism și funcțiile acestuia. 

- Descrierea fișei de post pentru un agent 

de turism și un manager de turism. 

- Enumerarea actelor necesare a fi 

elaborate în procesul de angajare a unui 

salariat 

- Realizarea graficului fluctuațiilor 

personalului agenției de turism. 

- Descrierea cauzelor fluctuației 

personalului agenției de turism. 

 

1.Exemplu fișa de post a agentului 

de turism și  a managerului de 

turism 

2.Lista actelor de angajare 

3.Graficul fluctuației personalului 

agenției de turism. 

4. Lista cu propuneri și sugestii de 

diminuare a fluctuației 

personalului agenției de turism. 

 

 

5. Procesul de motivare a personalului agenției de turism 

UC5 Identificarea 

și descrierea 

formelor de 

motivare folosite 

de agenția de 

turism 

 

 

1. Decsrierea formelor de motivare 

financiară și non-financiară existente în 

cadrul agenției de turism. 

2. Descrierea procesului de motivare a 

personalului prin prisma procesului de  

promovare 

3. Identificarea propunerilor și sugestiilor 

de îmbunătățire a procesului de motivare 

1. Lista stimulentelor oferite 

salariaților agenției de turism. 

2. Lista propunerilor și sugestiilor 

de îmbunătățire a procesului de 

motivare a salariaților agenției de 

turism. 
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 a personalului agenției de turism 

 

6. Procesul de promovare al agenției de turism 

UC6 Studierea  și 

compararea 

mijloacelor 

promoționale 

folosite de 

structura de 

primire turistică cu 

funcţiune de 

cazare în procesul 

de promovare 

Descrierea mijloacelor promoționale 

folosite de agenția de turism și 

determinarea eficienței acestora 

- Descrierea site-ului agenției de turism 

în baza criteriilor: atractivitate, 

actualitate, accesibilitate, calitate 

- Caracterizarea tipăriturilor folosite de 

agenția de turism în procesul de 

promovare  

- Enumerarea și prezentarea altor 

modalități de promovare folosite de 

agenției de turism (târguri și expoziții 

naționale și internațional) 

1.Interfața site-ului agenției de 

turism, interfața site-urilor 

agențiilor de turism concurente.  

2.Tipăriturile: pliante, flyere, 

etichete, broșuri, cărți de vizită, 

reviste, calendare, mape de 

prezentare. 

3.Poze, dovezi de participare în 

cadrul târgurilor și expoziții 

naționale și internațional. 

 

 

7. Ofertele agenției de turism spre principalele destinații internaționale 

UC14 Selectarea 

și prezentarea 

ofertelor turistice 

ale agenției de 

turism spre 

principalele 

destinații turistice 

după formele de 

turism practicate 

 

 

1. Descrierea succintă a ofertelor agenției 

de turism spre destinația Turcia pentru 

turismul de litoral, anexând 4-5 oferte de 

hotele. 

2. Elaborarea și prezentarea unei oferte 

individuale în Turcia, la mare  pentru o 

familie cu 2 adulți și 3 copii (16, 10 și 2 

ani) 

3. Enumerarea ofertelor agenției de 

turism spre destinația Bulgaria pentru 

turismul de litoral, incuzând 4-5 hotele 

4. Elaborarea și prezentarea uneiofertei 

individuale pentru litoralul Bulgariei 

pentru o familie cu 2 adulți și 1 copil (2 

ani) 

5. Descrierea succintă a ofertelor agenției 

de turism spre destinația România pentru 

turismul balnear, anexînd 4-5 hotele 

6. Elaborarea și prezentarea ofertei 

individuale pentru o familie cu 2 adulți și 

2 copii ( 5 și 1 ani) pentru o stațiune 

balneară românească 

7. Descrierea succintă a ofertelor agenției 

de turism spre destinații exotice  anexând 

4-5 hotele 

8. Elaborarea și prezentarea costul unei 

oferte individuale pentru o familie cu 2 

1. Ofertele turistice imprimate pe 

destinații turistice: Turcia și  

Bulgaria pentru turismul de 

litoral. 

2. Ofertele turistice imprimate 

pentru destinațiile turistice din 

România pentru turismul 

balnear. 

3. Ofertele turistice imprimate spre 

destinații turistice exotice. 

4. Poze ale destinațiilor turistice și 

unități cu funcțiune de cazare,  

prezentate și analizate. 
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adulți într-o vacanță exotică 

 

8. Valorificarea potențialului turistic al zonei de proveniență a elevului 

UC15 Studierea  și 

descrierea 

resurselor naturale 

și antropice din  

zona de 

proveniență a 

elevului 

 

1. Identificarea și descrierea resurselor 

natural și antropice ce pot fi vizitate în 

zona de proveniență a elevului 

- Enumerarea resurselor naturale ce pot fi 

vizitate la baștina elevului 

- Prezentarea resurselor antropice cu 

interes turistic din zona de proveniență a 

elevului 

2. Analizarea ofertelor turistice pentru 

turismul intern a  agenției de turism și 

selectarea celor ce includ zona 

Republicii Moldova 

- Descrierea ofertelor ce se regăsesc în 

oferta agenției de turism pentru turismul 

intern 

- Prezentarea unei oferte la alegere care 

este cea mai reprezentativă pentru agenția 

de turism 

3. Elaborarea și prezentarea unui 

itinerar turistic propriu pentru 

promovarea locului de baștină a elevului 

- Respectarea etapelor de elaborare al 

unui itinerariu turistic 

- Realizarea itinerarului propriu pentru 2 

zile (turism de weekend) 

1. Poze cu resursele naturale și 

antropice. 

 

2. Itinerarul elaborat de elev pentru 

zona turistică analizată. 

 

 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor  pe unităţile de învăţare 

Nr. d/o Unităţile de învățare Nr. zile Nr. de ore 

1.  Prezentarea generală a agenției de turism 1 8 

2.  Specificul activității agenției de turism 1 6 

3.  Structura organizatorică a agenției de turism 1 6 

4.  Personalul agenției de turism 1 6 

5.  Procesul de motivare a personalului agenției de turism 1 6 

6.  Procesul de promovare al agenției de turism 1 8 

7.  Ofertele agenției de turism spre principalele destinații 

internaționale  

2 10 
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8.  Valorificarea potențialului turistic al zonei de 

proveniență a elevului 

2 10 

Total 10 60 

 

 

VII. Sugestiile metodologice 

Înainte de începerea stagiului de practică tehnologică II, coordonatorul din partea instituției de 

învățământ efectuează instructajul stagiului prin consilierea elevilor încadrați în programul de pregătire 

profesională 101310 „Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice‖, făcându-le cunoştinţă cu 

scopul şi sarcinile acesteia, durata şi cerinţele principale, completarea agendei formării profesionale, 

precum şi cu perfectarea raportului privind efectuarea stagiul de practică tehnologică II. 

Pe parcursul stagiul de practică, coordonatorul asigură ajutorul consultativ şi metodic al elevilor, 

organizând convorbiri (consultaţii) cu ei privind practica tehnologică II şi întocmirea agendei formării 

profesionale. Fiecare consultaţie se înregistrează în registrul frecvenței stagiului de practică al elevului. 

Elevul stagiar  are dreptul: 

 să cunoască obiectivele stagiului de practică şi modalităţile de realizare; 

 să se implice activîn elaborarea unui program individual de activitate în dependenţă de nevoile de 

formare profesională; 

 să aleagă bazele de efectuare a stagiului de practică din numărul entităţilor viabile; 

 să beneficieze de condiţii corespunzătoare la locul de desfăşurare a stagiului de practică (resurse 

materiale, informaţionale etc.); 

 să beneficieze de ajutor metodic şi îndrumare  de către organizatorul de practică din cadrul 

administraţiei agenției de turism în care a fost repartizat la stagiul de practică; 

  să beneficieze de prelungirea termenului de realizare a stagiului de practică tehnologică II  în cazul 

în care se invocă motive întemeiate ce au creat impedimente în realizarea prevederilor actualului 

regulament. În acest caz elevul-stagiar va solicita, printr-un demers adresat directorului, pentru 

încadrarea repetată la stagiul de practică, ţinându-se cont de posibilităţile desfăşurării acesteia.  

Elevul stagiar  este obligat: 

 să efectueze stagiul de practică  tehnologică II în strictă conformitate cu prevederile documentelor 

reglatorii ale acestei activităţi, realizând obiectivele în limitele termenului stabilit; 

 să efectueze stagiul de practică în cadrul agenției de turism în care a fost repartizat conform 

ordinului emis de către instituţia de învăţământ; 

 să execute dispoziţiile şi recomandările conducătorului stagiului de practică; 
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 să respecte regulamentul de organizare internă şi condiţiile de securitate a muncii, conform 

cerinţelor specifice instituţiei-partener de practică. 

Schimbarea bazei de practică fără consimţământul factorilor de decizie este strict interzisă.   

Întocmirea raportului privind stagiul de practică ce precede probele de absolvire 

Raportul stagiului de practică II se elaborează pe fiecare modul separat. Acesta se întocmeşte pe 

parcursul desfăşurării stagiului, iar în cadrul consultațiilor se prezintă spre verificare. După finisarea 

perioadei de practică, se prezintă pentru controlul final şi se  avizează de către conducătorul stagiului de 

practică din partea instituţiei de învăţământ. În raport urmează a fi oglindite detaliat toate sarcinile 

curriculumului stagiului de practică tehnologică II, de asemenea va conţine date, calcule şi documente 

autentice agenției de turism considerate partener de practică, cu  referire la legislaţia în vigoare, 

regulamente, instrucţiuni. 

Raportul privind stagiul de practică  ce precede probele de absolvire trebuie să conţină: 

 Foaia de titlu  

 Cuprins  

 Introducere  

 Conţinutul propriu-zis al raportuluipe module 

 Concluzii şi recomandări 

 Bibliografie 

 Anexe 

 Agenda formării profesionale 

 Avizul conducătorului stagiului de practică din partea agenției de turism (semnătura căruia este 

confirmată prin ştampilă). 

Completarea agendei formării profesionale 

Agenda formării profesionale constituie componenta obligatorie a stagiului de practică 

tehnologică II, se completează individual de fiecare elev stagiar în baza informaţiei de la agenția de 

turism analizată.  

Conţinutul Raportului stagiului de practică tehnologică II trebuie să fie redat prin următoarele 

compartimente: 

  La fiecare modul al raportului se anexează  actele justificative. De asemenea, sunt incluse 

documentele şi materialele ce confirmă activitatea practică a elevului stagiar. 

După ce conducătorul stagiului de practică verifică raportul propriu zis, elevului i se permite 

susţinerea Proiectului PowerPoint (PPT). Susţinerea stagiului de practică ce precede probele de 

absolvire, are loc la catedră în prezenţa unei comisii speciale.  
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Perfectarea raportului stagiului de practică ce precede probele de absolvire trebuie să 

corespundă următoarelor cerinţe:  

 se editează computerizat pe hârtie albă, format A4, pe o singură parte a foii. 

 se perfectează folosindu-se fontul Times New Roman cu dimensiunea de 12 pt.,spaţiul între 

rânduri este de 1,5 intervale. Textul se nivelează după ambele câmpuri laterale. 

 paginile au următorul câmp: în stânga - 30 mm,  sus - 10 mm, în dreapta – 10 mm,                                     

jos - 15 mm. 

 titlul modulelorsunt scrise cu cu litere mici, în afară de prima literă (font 14 pt., bold, centrat), a 

paragrafelor — cu litere mici, în afară de prima literă (font 12 pt., bold, centrat). După 

denumirea capitolului sau a paragrafului nu se pune punct.  

 capitolele se numerotează prin cifre romane, iar paragrafele cu cele arabe. 

 fiecare capitol începe din pagină nouă, paragrafele urmează succesiv. Sublinierea titlurilor nu 

se admite. 

 toate tabelele, formulele, figurile (desene, diagrame etc.) se numerotează, indicându-se 

numărul capitolului şi numărul de ordine a acestuia. De exemplu, Tabelul 1.2 (tabelul doi din 

capitolul întâi). Denumirea tabelului se amplasează de asupra tabelului sau a figurii. 

 toate paginile se numerotează, începând cu pagina de titlu şi terminând cu ultima pagina, fără a 

admite lipsa acestora sau repetarea lor. Pe pagina de titlu nu se pune numărul paginii. 

 numărul paginiise indică pe câmpul din dreapta paginii jos.  

 în mod obligatoriu, se utilizează literele cu diacritice specifice limbii romane (ă, â, î, ş, ţ şi 

majusculele lor). 

 semnele de punctuaţie (".", "?", "!") sunt urmate în mod obligatoriu de un spaţiu. 

 nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor. 

 nu se admit însemnări, corecţii, conturări de litere, ştersături, pete, adăugări la pagină etc. 

 se pot utiliza note de subsol pentru a oferi explicaţii pentru diferiţi termeni, figuri, clasificări, 

anexe care nu apar în textul lucrării. 

 caracterul literelor: cursivul/italic se foloseşte pentru cuvintele de origine străină, titluri de cărţi 

sau periodice, un cuvânt sau un pasaj care merită a fi pus în evidenţă, aldinul/bold se foloseşte 

pentru titlurile capitolelor şi subcapitolelor, evidenţierea propoziţiilor sau frazelor ce trebuiesc 

memorate. 

 imprimarea raportului pe hârtie trebuie să fie calitativă. Literele, semnele, formulele, figurile 

trebuie să aibă aceeaşi intensitate pe parcursul rândului, paginii, lucrării în ansamblu, iar indicii 

formulelor trebuie să fie lizibili.  

 raportul se leagă prin copertare şi se prezintă la catedra de profil. 
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VIII.Resurse necesare pentru desfăşurarea stagiului de practică 

Cerinţele faţă de: 

 

Instituția de învățământ Sală de studii, jurnal (caiet) de practică, baza metodică de 

desfășurare a practicii ce anticipează examenle de absolvire, 

proiector multimedia, ecran, calculator 

Entitatea Spațiu de realizare a practicii, accesul la documentele juridice și 

contabile specifice fiecărui compartiment în parte, consilierea 

acordată elevilor-practicanți din partea coordonatorului de la 

entitatea desemnată ca bază de practică în scopul realizării 

sarcinilor vizate 

 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1.  Botezat Elena, „Strategii manageriale în 

turism‖, Editura Economică, Bucureşti, 2003. 

Biblioteca CNC al ASEM 

ASEM 

1manual - 1 elev 

2.  Botnari Nadejda „Finanţele Întreprinderii‖, 

editura ASEM 2006 

Biblioteca CNC al ASEM 

ASEM 

1manual - 1 elev 

3.  Bucur-Sava Maria „Marketing Turistic‖, 

Bucureşti 2006. 

Biblioteca CNC al ASEM 

ASEM 

1manual - 1 elev 

4.  Cazacu H. (1999), „Fluctuaţia forţei de 

muncă‖, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti. 

Biblioteca CNC al ASEM 

ASEM 

1manual - 1 elev 

5.  Curta N. C., „Management strategic pentru 

firmele de turism – Studii de caz‖, Editura 

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005. 

Biblioteca CNC al ASEM 

ASEM 

1manual - 1 elev 

6.  Diaconu Mihaela; Hanciuc, Nina; Iordache, 

Carmen, „Turism : aplicaţii şi studii de caz‖, 

Piteşti, Independenţa Economică, 2002. 

Biblioteca CNC al ASEM 

ASEM 

1manual - 1 elev 

7.  Gheorghelaş A. „Management Turistic‖, 

Bucureşti 

Biblioteca CNC al ASEM 

ASEM 

1manual - 1 elev 

8.  Gherasim Toader „Marketing Turistic‖, 

„Economică‖, Bucureşti 1999. 

Biblioteca CNC al ASEM 

ASEM 

1manual - 1 elev 

9.  Nistoreanu Pavel. „Managementul în Turism 

Servicii‖,Bucuresti 
Biblioteca CNC al ASEM 

ASEM 

1manual - 1 elev 
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Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

10.  Pitariu Horia., (2000), „Managementul 

resurselor umane: evaluarea performanţelor 

profesionale‖, Editura All Beck, Bucureşti. 

Biblioteca CNC al ASEM 

ASEM 

1manual - 1 elev 

11.  Stăncioiu Aurelia Felicia „Planificarea de 

Marketing în Turism‖, editura „Economică‖ 

Bucureşti 2005 

Biblioteca CNC al ASEM 

ASEM 

1manual - 1 elev 

12.  Stănciulescu Gabriela, Managementul 

operaţiunilor de turism, Bucureşti, ALL 

BECK, 2003. 

Biblioteca CNC al ASEM,  

ASEM 

1manual - 1 elev 

13.  Stănciulescu Gabriela. „Managementul 

agenţiei de turism‖. Ed. ASE. Bucureşti, 

2000, 212 p. 

Biblioteca CNC  

În cabinet de specialitate 

pe fiecare bancă 

14.  Stanescu Dan., „Strategii de dezvoltare in 

turism‖, Ed. Premier, Ploiesti, 2006; 

Biblioteca CNC 

În cabinet de specialitate 

pe fiecare bancă 

15.  Ţigu Gabriela, „Turism montan‖, Ed. 

Uranus,Bucureşti, 2002, 300 pag. 

Biblioteca CNC 

In cabinet de specialitate 

pe fiecare bancă 

16.  Turcov Elena „Coordonarea turismului‖; 

ASEM. Catedra „Comerţ, Turism, Servicii 

Hoteliere‖. Catedra Int. UNESCO „Turism, 

Cultură, Dezvoltare‖. – Ch.: ASEM, 2006. – 

209 p. 

Biblioteca CNC 

In cabinet de specialitate 

pe fiecare bancă 

17.  Turcov Elena. „Direcţii de dezvoltare şi 

promovare a turismului în Republica 

Moldova„. Ed.ASEM, Chişinău 2002,143p. 

Biblioteca CNC al ASEM 1manual - 1 elev 

18.  Ghid de monumente şi site-uri istorice din 

Republica Moldova, Comisia Naţională a 

Republicii Moldova pentru UNESCO, 

Chişinău,1995,72 p. 

Biblioteca CNC al ASEM 1manual - 1 elev 

19.  Localităţile Republicii Moldova: itinerar 

documentar-publicistic ilustrat. Vol. 14.  L. 

Belâi, V.Dragoş, A. Eremia,- Chişinău,2016. 

- 675  

Biblioteca CNC al ASEM 1manual - 1 elev 

20.  Legea RM Nr. 186 din 10 iulie 2008  privind 

securitatea şi sănătatea în muncă. 

Biblioteca CNC al ASEM pe fiecare bancă 

21.  Legea RM Nr. 845 din  03.01.1992  cu 

privire la antreprenoriat şi întreprinderi 

Biblioteca CNC al ASEM pe fiecare bancă 
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X. Nomenclatorul actelor  

1. Actul de constituire al agenției de turism 

2. Licența de activitate 

3. Statul agenției de turism (1-2 pagină) 

4. Certificatul de înregistrare a agenției de turism 

5. Autorizația de funcționare 

6. Schema de amplasare a agenției de turism (Google Maps) 

7. Tabelul ―Avantajele și dezavantajele amplasării teritoriale a agenției de turism‖ 

8. Organigrama agenției de turism 

9. Fișa de post a agentului de turism / a managerului de turism 

10. Schema fluctuației personalului agenției de turism în ultimii 5 ani 

11. Interfața site-ului agenției de turism 

12. Interfața site-urilor agențiilor de turism concurente 

13. Tipăriturile (pliante, flyere, etichete, broșuri, cărți de vizită, reviste, calendare, mape de 

prezentare) 

14. Raportul financiar al agenției de turism 

15. Ofertele turistice imprimate pe destinații turistice: Turcia, Bulgaria România 

16. Ofertele turistice imprimate spre destinații exotice 

17. Poze ale destinațiilor turistice prezentate 

18. Poze ale zonei de proveniență a elevului 

19. Intinerarul elaborat de elev pentru zona turistică de proveniență 

 

 

 


