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I. Preliminarii    

    Curriculumul modular „Organizarea pensiunilor turistice” este un document normativ şi 

obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a recepționerilor la unitate de cazare în 

învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, axat pe conceptul de a 

studia metodologia organizării pensiunilor turistice, aspectul legislativ de activitatea а 

pensiunilor turistice în procesul tehnologic turistic, tipul unităților de cazare întâlnite în cadrul 

turismului rural și importanțа acestora pentru industria turismului, protecția muncii în cadrul 

pensiunilor turistice din mediul rural, întreținerea și curățarea spațiilor de cazare а pensiunilor 

turistice, etica afacerilor în domeniul turismului rural pentru a realiza operaţiile turistice, în 

conformitate cu regulile şi cerinţele actuale ale turismului.  

    Funcţiile de bază ale curriculumului sunt: 

- act normativ al procesului de predare/ învăţare/ evaluare şi certificare în contextul unei 

pedagogii axate pe competenţe; 

- reper pentru proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional, axate pe competenţe; 

- componentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare şi certificare; 

- orientare a procesului educaţional spre formare de competenţe la elevi; 

- componentă fundamentală pentru elaborare, ghidurilor metodologice, testelor de evaluare. 

      Curriculumul este destinat: 

- profesorilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar; 

- autorilor de manuale şi ghiduri metodologice; 

- elevilor care îşi fac studiile la specialitatea în cauză; 

- membrilor comisiilor pentru examenele de calificare;  

- membrilor comisiilor de identificare, evaluare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării.  

Scopul studierii acestui modul constă în formarea şi dezvoltarea competenţei profesionale 

specifice asigurării serviciilor calitative în cadrul pensiunilor turistice, conștientizarea 

importanței activității pensiunilor turistice pe teritoriul Republicii Moldova. Pregătirea trebuie 

pusă în centrul preocupărilor pentru a corespunde  idealului „Fiecare persoană la locul ei de 

muncă să fie un specialist, sau chiar un expert în problematica de care se ocupă”. 
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   II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

       Studierea disciplinei ,,Organizarea pensiunilor turistice” va  contribui la formarea şi 

dezvoltarea elevilor a competenţelor profesionale, ce corespund nivelului patru de calificare: 

-cunoștințe faptice, principii, procese și concepte generale din domeniul  turismului și serviciilor; 

-abilități cognitive și practice necesare pentru  acordarea serviciilor calitative;   

-asumarea responsabilității pentru asigurarea calității la prestarea serviciilor în cadrul unei 

pensiuni turistice   

       Unitatea de curs ,,Organizarea pensiunilor turistice” se centrează pe dezvoltarea abilităţilor 

profesionale necesare specialiştilor ce activează în sfera de  organizare a serviciilor în hoteluri și 

complexe turistice, oferind o bază solidă de cunoştinţe şi aptitudini din domeniul produselor de 

serviciu. 

   Această unitate de curs familiarizează viitorii specialişti cu toate noţiunile specifice modulului, 

tipurile de pensiuni turistice, caracteristicile amenajării exterioare și interioare а acestora, 

modalități de efectuare а serviciului de housekiping în pensiuni, totalitatea serviciilor prestate în 

cadrul pensiunilor turistice. 

   La studierea unităţii de curs elevii dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice necesare activităţii 

lor curente şi contribuie la formarea profesională. 

   Competenţele formate şi dezvoltate în cadrul acestui modul vor fi necesare pentru studierea 

unităţilor de curs orientate în activitatea practică la întreprinderile de producere.  

  Unitatea de curs ce în mod obligatoriu trebuie certificată până la demararea procesului de 

instruire a modulului în cauză  este F.01.O.010  Fundamentele științei serviciilor. 

 

III. Competențe profesionale  specifice modulului 

     În cadrul modulului vor fi formate şi dezvoltate următoarele competenţe profesionale 

specifice: 

CS.1 Identificarea și caracterizarea pensiunilor turistice după gradul de confort, forma de 

proprietate și alte criterii de clasificare; 

CS.2 Utilizarea legislației în vigoare și a actelor necesare desfășurării activității unei pensiuni 

turistice ; 

CS.3 Identificarea situației actuale cu care se confruntă pensiunile turistice și a soluțiilor pentru  

redresarea situației; 

CS.4 Selectarea activităților specifice personalului unei pensiuni turistice; 

CS.5 Identificarea resurselor necesare pentru demararea și gestionarea unei pensiuni turistice; 
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CS.6 Gruparea serviciilor de bază și complementare oferite de pensiunile turistice și modalitățile 

de promovare a acestora; 

CS.7 Alegerea modului de amenajare interioară și exterioară potrivite  unei pensiuni turistice; 

CS.8 Utilizarea specificului bucătăriei tradiționale și а altor tipurilor de meniuri oferite de 

pensiunile turistice; 

CS.9 Prezentarea rolului și diversității serviciilor de agrement oferite de pensiunile agroturistice; 

CS.10 Prezentarea modului de organizare a serviciului de housekiping în pensiunile turistice; 

CS.11 Identificarea beneficiilor pentru comunitatea locală în urma dezvoltării turismului; 

CS.12 Enumerarea factorilor ce contribuie la prezentarea destinațiilor turistice și modul de 

promovare a acestora. 

 

IV. Administrarea curriculumului modular 

Codul 

disciplinei 

Denumirea 

disciplinei 

Semestrul               Numărul de ore Puncte 

credite 

Forma de 

evaluare 

 

S.02.O.017 

 

Organizarea 

pensiunilor 

turistice  

 

II 

Total Contact direct Studiul 

individual 
 

3 

  
Examen  

 
Prelegeri Practică 

90  30  30  30 

 

V. Module de învățare 

Unitățile de 

competență 

        Unitățile de conținut Abilitățile 

I. Specificul activității pensiunilor turistice 

UC1. Caracterizarea  

pensiunilor turistice 

după gradul de confort, 

forma de proprietare și 

alte criterii de 

clasificare 

1. Definirea și caracteristica 

pensiunilor turistice 

2.Clasificarea pensiunilor 

turistice 

3. Norme metodologice 

privind atribuirea gradului 

de confort al pensiunilor 

turistice 

4.Obiectul de activitate al 

pensiunii turistice 

A1. Gruparea tipurilor de pensiuni turistice 

în baza criteriilor de clasificare 

 

A2. Identificarea  normelor metodologice 

de atribuire  a criteriilor de clasificare 

( HG RM Nr. 643 din  27.05.2003 cu 

privire la aprobarea “Normelor 

metodologice şi criteriilor de clasificare a 

structurilor de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare şi de servire a mesei„) 

II. Cadrul legal de activitate al pensiunii turistice  

UC2. Studierea 

legislației în vigoare și 

a actelor necesare 

desfășurării activității 

unei pensiuni 

1. Acte și legi normative ce 

reglementează activitatea 

pensiunii turistice 

2. Acte necesare în procesul 

de gestionare a pensiunii 

A3.Identificarea și studierea aspectelor 

legale de activitate a pensiunilor turistice 

A4.Enumerarea și prezentarea actelor 

necesare pentru funcționarea pensiunii 

turistice 

A5.Identificarea formelor organizatorico-
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juridice folosite în gestionarea pensiunilor 

turistice 

 III. Pensiunile turistice ale Republicii Moldova  

UC3. Identificarea 

situației actuale cu care 

se confruntă pensiunile 

turistice și a soluțiilor 

pentru  redresarea 

situației 

1.Lista de pensiuni din 

Republica Moldova 

2.Descrierea unei pensiuni 

agroturistice din Republica 

Moldova  

3.Date statistice pentru 

ultimii 5 ani, numărul de 

vizitatori ai pensiunilor 

turistice  

4.Probleme cu care se 

confruntă pensiunile 

turistice din Republica 

Moldova  

5.Recomandări privind 

promovarea pensiunilor 

turistice 

A6.Enumerarea celor mai mari și de succes 

pensiuni din Republica Moldova 

A7.Analizarea specificului activității unei 

pensiuni la alegere 

A8.Efectuarea vizitei la o pensiune 

turistică 

A9.Prezentarea concluziilor în urma vizitei 

pensiunii turistice 

A10.Enumerarea problemelor cu care se 

confruntă pensiunile turistice (Strategia 

Turism 2020) 

A11.Elaborarea propunerilor privind 

îmbunătățirea sutuației pensiunilor 

turistice în Republica Moldova 

IV. Structura organizatorică a pensiunii turistice 

UC4. Descrierea 

activităților specifice 

personalului a unei 

pensiuni turistice 

1.Personalul ce activează în 

cadrul pensiunii turistice 

2.Subdiviziunile unei 

pensiuni turistice și 

organigrama acesteia 

3.Fișa postului pentru 

administratorul pensiunii 

turistice 

A12.Recunoașterea categoriilor de 

personal ce activează în pensiune 

A13.Identificarea subdiviziunilor unei 

pensiuni 

A14.Realizarea organigramei 

A15.Distingerea sarcinilor, competențelor 

și responsabilităților ce-i revin 

administratorului pensiunii 

V. Resursele  utilizate de pensiunile turistice 

UC5. Identificarea 

resurselor necesare 

pentru demararea și 

gestionarea unei 

pensiuni turistice 

1. Resursele umane 

2. Resursele financiare 

3. Resursele materiale 

4. Resursele informaționale 

A16.Identificarea specificului resurselor 

umane ce activează în pensiuni turistice 

A17.Estimarea cheltuielelor necesare 

pentru întreținerea unei pensiuni turistice 

A18.Enumerarea resurselor materiale 

necesare pentru activitatea pensiunii 

turistice 

A19.Aprecierea rolului resurselor 

informaționale în procesul de promovare a 

pensiunii turistice 

VI. Serviciile oferite în cadrul pensiunii turistice 

UC6.Determinarea 

serviciilor de bază și 

complementare oferite 

1. Serviciile de bază ale 

pensiunii turistice 

2. Serviciile complementare 

A20. Distingerea serviciilor de bază 

prestate de pensiunile turistice 

A21. Identificarea și prezentarea serviciilor 
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de pensiune și 

modalitățile de 

promovare a acestora 

3. Modalități de promovare 

a pensiunii (sait, pliante, 

broșuri) 

complementare ce pot fi oferite de 

pensiune 

A22. Prezentarea mijloacelor de 

promovare folosite de pensiuni pentru a-și 

promova serviciile 

VII. Amenajarea pensiunii turistice   

UC7.Aprecierea 

modului de amenajare 

interioară și exterioară 

a unei pensiuni turistice 

1. Amenajarea interiorului 

pensiunii(cu specific 

tematic) 

2. Amenajarea spațiului 

exterior al pensiunii (curtea, 

teritoriul adiacent) 

A23. Identificarea specificului tematic al 

pensiunilor  

A24. Aplicarea modului de aranjare a 

interiorului pensiunii 

A25. Prezentarea exemplelor și variantelor 

de amenajare a exteriorului pensiunii 

turistice 

VIII. Specificul serviciului de alimentație în cadrul pensiunilor turistice  

UC8.Familiarizarea cu 

specificul bucătăriei 

tradiționale și a 

tipurilor de meniuri 

oferite de pensiuni 

1.Bucătăria tradițională-

aspect obligatoriu pentru 

pensiunile turistice 

2.Lista de preparate 

tradiționale zonelor 

Republicii Moldova 

3.Tipuri de meniuri oferite 

de pensiunile turistice 

A26.Stabilirea rolului alimentației 

tradiționale pentru o pensiune turistică 

 

A27.Enumerarea unor preparate specific 

tradiționale, oferite de pensiunile turistice 

 

A28.Aplicarea tipurilor de meniuri oferite 

de pensiunile turistice 

 

 IX. Serviciul de agrementul ca componentă a ofertei pensiunilor turistice   

UC9.Prezentarea 

rolului și diversității 

serviciilor de agrement 

oferite de pensiunile 

agroturistice 

1.Definirea agrementului ca 

componentă a ofertei 

pensiunii turistice 

2.Agrementul ca deziderat 

important al petrecerii 

timpului liber 

3.Formele de agrement 

practicate în cadrul 

pensiunilor turistice 

 

A29.Caracterizarea tipurilor de agrement 

oferite de pensiune 

 

A30.Argumentarea rolului agrementului în 

oferta pensiunii 

 

 

X. Organizarea activității de housekiping în pensiuni  

UC10.Prezentarea 

modului de organizare 

a serviciului de 

housekiping în pensiuni 

1.Organizarea comparti- 

mentului de housekiping 

2.Proceduri utilizate în 

spălătorie 

3.Tipuri de curățenie și 

activități specifice 

 

A31.Enumerarea serviciilor specifice 

compartimentului housekiping 

A32.Analizarea tipurilor de curățenie 

folosite în pensiunile turistice 

XI. Rolul turismului în dezvolarea unei comunități locale (sat, oraș) 
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UC11.Delimitarea 

beneficiilor pentru 

comunitatea locală în 

urma dezvoltării 

turismului 

1.Impactul economic și 

social al turismului asupra 

comunității locale 

2.Beneficii ale turismului 

asupra comunității locale 

A33.Analizarea și conștientizarea rolului 

social și economic al turismului asupra 

localității 

A34.Enumerarea beneficiilor turismului 

asupra comunității locale 

XII. Dezvoltarea unei destinații turistice  

UC12.Enumerarea 

factorilor ce contribuie 

la prezentarea 

destinațiilor turistice și 

modul de promovare a 

acestora 

1.Destinații turistice - 

factori de succes în 

activitatea turistică 

2.Dezvoltarea și 

promovarea unei destinații 

turistice ca responsabilitate 

comună 

3.Destinații turistice din 

Republica Moldova 

atractive pentru amplasarea 

unei pensiuni turistice 

A35.Enumerarea și descrierea factorilor ce 

contribuie la prezentarea unei destinații 

turistice 

A36.Conștientizarea necesității efortului 

comun în consolidate pentru promovarea și 

dezvoltarea destinațiilor turistice 

A37.Identificarea principalelor destinații 

turistice ale Republicii Moldova 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 

crt. 

 

Unitățile de învățare 

Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică 

1 Specificul activității pensiunilor turistice    4 2 2 0 

2 Cadrul legal de activitate al pensiunii 

turistice  

10 4 2 4 

3 Pensiunile turistice ale Republicii Moldova  14 2 6 6 

4  Structura organizatorică a pensiunii turistice 8 4 0 4 

5  Resursele  utilizate de pensiune  4 2 2 0 

6 Serviciile oferite de pensiunea turistică  12 2 4 6 

7 Amenajarea pensiunii turistice 8 2 2 4 

8 Specificul serviciului de alimentație în 

cadrul pensiunilor turistice  

12 4 2 6 

9  Serviciul de agrementul ca componentă a 

ofertei pensiunilor turistice   

4 2 2 0 

10 Organizarea activității de housekiping în 

pensiuni  

4 2 2 0 

11  Rolul turismului în dezvolarea unei 

comunități locale (sat, oraș)  

4 2 2 0 

12 Dezvoltarea unei destinații turistice  6 2 4 0 

   Total 90 30 30 30 
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VII. Studiul individual ghidat de profesor 

     Învățarea autonomă are o pondere din ce în ce mai mare în acumularea studiilor calitative.          

Obiectivele studiului individual sunt:  

 îmbogățirea și aprofundarea permanentă a cunoștințelor teoretice și practice a 

deprinderilor, priceperilor și abilităților intelectuale, afective, profesionale; 

 dezvoltarea capacităților, aptitudinilor, atitudinilor intelectuale, profesionale, 

manageriale; 

 însușirea unor tehnici de formare și perfecționare intelectuală, profesională, libera, 

independentă.  

 

 

Repartizarea orientativă а orelor pe unitățile de învățare pentru studiul individual ghidat 

de profesor 

 

Materiile pentru studiul individual 
Produsele de 

elaborat 

Modalităţile 

de evaluare 

Termenii de 

realizare 

II. Cadrul legal de activitate al pensiunii turistice  

2.1.Portofoliu de analiză pentru o pensiune 

turistică concretă indicând tipul pensiunii, 

forma organizatorico-juridică, actele în 

baza cărora activează aceasta 

Portofoliu Prezentarea 

studiului 

Săptămâna 

II 

III. Pensiunile turistice ale Republicii Moldova 

3.1. Gradul de confort al pensiunilor din 

Republica Moldova și modul de respectare a 

normelor de clasificare Cercetare 

Proiect Prezentarea 

proiectului 

Săptămâna 

III, IV 

 

IV. Structura organizatorică a pensiunii turistice 

4.1.Elaborarea structurii organizatorice pentru 

o pensiune la alegere și indicarea 

subdiviziunilor acesteia 

Studiul de caz Prezentarea 

studiului 

Săptămâna V 

 

VI. Serviciile oferite de pensiunea de turism 

6.1.Cercetarea serviciilor complemenatre ce 

pot fi prestate de o pensiune și elaborarea 

unei liste de ofertă de servicii, incluzând și 

prețuri estimative 

Studiu de caz Prezentarea 

studiului 

Săptămâna 

VI, VII 
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Materiile pentru studiul individual 
Produsele de 

elaborat 

Modalităţile 

de evaluare 

Termenii de 

realizare 

VII. Amenajarea pensiunii turistice 

7.1.Realizarea unui proiect de amenajare 

interioară și exterioară a unei pensiuni 

virtuale(schiță, desen, poze, descriere) 

Proiect Prezentarea 

portofoliului 

Săptămâna 

VIII, IX 

VIII. Specificul serviciului de alimentație în cadrul pensiunilor turistice  

8.1. Întocmirea unei liste de bucate 

tradiționale ce pot fi oferite de o pensiune și 

elaborarea unui meniu pentru o pensiune 

PPT Prezentarea  

proiectului 

Săptămâna 

X, XI 

  

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. 

d/o 

Unitățile de învățare Lista lucrărilor practice ore 

1 Specificul activității 

pensiunilor turistice    

1.Studierea HG RM Nr. 643 din  27.05.2003 cu privire 

la aprobarea “Normelor metodologice şi criteriilor de 

clasificare a structurilor de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare şi de servire a mesei“ 

2. Studiu de caz de determinare a tipului de pensiune 

în baza informației concret propusă 

3.Verificare componentelor normelor de clasificare 

pentru pensiuni și selectarea celor mai importante 

2 

2 Cadrul legal de 

activitate al pensiunii 

turistice  

1. Studierea aspectelor legale de activitate a 

pensiunilor turistice 

2. Prezentarea actelor necesare pentru funcționarea 

pensiunii turistice 

3. Descrierea formelor organizatorico-juridice folosite 

în gestionarea pensiunilor turistice 

2 

3 Pensiunile turistice ale 

Republicii Moldova  

1. Alcătuirea listei cu cele mai mari pensiuni din 

Republica Moldova 

2. La alegere prezentarea  specificului activității unei 

pensiuni turistice  

3. Determinarea problemelor cu care se confruntă 

pensiunile turistice (Strategia Turism 2020) 

4.Elaborarea propunerilor privind înbunătățirea 

sutuației pensiunilor turistice în Republica Moldova 

6 

4  Structura 

organizatorică a 

 0 
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pensiunii turistice 

5  Resursele  utilizate de 

pensiune  

1. Identificarea specificului resurselor umane ce 

activează în pensiuni turistice 

2. Enumerarea resurselor materiale necesare pentru 

activitatea pensiunii turistice 

3. Enumerarea tipurilor de resurse informaționale în 

procesul de promovare a pensiunii turistice (tabel) 

4.Deducerea rolului resurselor informaționale în 

procesul de promovare a pensiunii turistice 

2 

6 Serviciile oferite de 

pensiunea turistică  

1. Alcătuirea listei cu serviciile de bază prestate de 

pensiunile turistice 

2. Alcătuirea listei cu serviciile complementare ce pot 

fi oferite de pensiune 

3. Deducerea  mijloacelor de promovare folosite de 

pensiuni pentru a-și promova serviciile 

4 

7 Amenajarea pensiunii 

turistice 

1. Determinarea specificului tematic al pensiunilor  

2. Prezentarea unui mod de aranjare a interiorului 

pensiunii 

3. Prezentarea exemplelor și variantelor de amenajare 

a exteriorului pensiunii turistice 

2 

8 Specificul serviciului de 

alimentație în cadrul 

pensiunilor turistice  

1. Alcătuirea listei cu preparatele specific tradiționale, 

oferite de pensiunile turistice 

2. Descrierea tipurilor de meniuri oferite de pensiunile 

turistice 

2 

9  Serviciul de 

agrementul ca 

componentă a ofertei 

pensiunilor turistice   

1. Prezentarea  tipurilor de agrement oferite de 

pensiune turistică la alegere 

2. Argumentarea rolului agrementului în oferta 

pensiunii 

 

2 

10 Organizarea activității 

de housekiping în 

pensiuni  

1. Enumerarea serviciilor specific compartimentului 

housekiping într-un tabel 

2. Alcătuirea listei cu tipurile de curățenie folosite în 

pensiunile turistice 

2 

11  Rolul turismului în 

dezvolarea unei 

comunități locale (sat, 

oraș)  

1. Prezentarea unei pensiuni turristice și enumerarea 

beneficiilor turismului asupra comunității locale 

 

2 

12 Dezvoltarea unei 

destinații turistice 
1. Identificare și prezentarea unei destinații turistice 

ale Republicii Moldova (la alegere) 

2. Descrierea factorilor ce contribuie la prezentarea 

unei destinații turistice 

3. Determinarea beneficiilor(efectul) а efortului comun 

în consolidare pentru promovarea și dezvoltarea 

destinațiilor turistice 

4 

Total 30  
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IX. Sugestiile metodologice  

     Tehnologiile didactice aplicate în procesul instructiv educaținal vor fi indicate explicit în 

proiectele didactice elaborate de fiecare profesor în funcţie de nivelul de pregătire şi progresul 

demonstrat atât de grupa de elevi în ansamblu, cât şi de fiecare elev în parte. La selectarea 

metodelor și tehnicilor de predare-învățare-evaluare se va promova o abordare specifică, bazată 

în esență pe stimularea, pe individualizarea, pe motivarea elevului şi dezvoltarea încrederii în 

sine. 

      La alegerea strategiilor didactice se va ține cont de următorii factori: scopurile și obiectivele 

propuse, conținuturile stabilite, resursele didactice, nivelul de pregătire iniţială și capacitățile 

elevilor, competențele ce trebuie dezvoltate. Se recomandă o abordare didactică flexibilă, care 

lasă loc adaptării la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, conform opţiunilor 

metodologice ale fiecărui cadru didactic.    

      În proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată profesorul se va ghida de prezentul 

curriculum, atât la compartimentul competențe, cât și la conținuturile recomandate. În 

corespundere cu cerințele didactice, profesorul va planifica ore de sinteză şi evaluare, precum și 

activități practice.  

Produsele recomandate pentru măsurarea competențelor cognitive 

 

Nr. 

crt. 

 

Unitățile de învățare  
Produsele recomandate pentru măsurarea 

competențelor 

1 Specificul activității pensiunilor 

turistice    

Investigarea, harta conceptuală, cercetarea, testul 

2 Cadrul legal de activitate al 

pensiunii turistice  

Argumentarea orală, harta conceptuală, tabel, 

exercițiul 

3 Pensiunile turistice ale Republicii 

Moldova  

Studiul de caz,  referatul, PPT 

4  Structura organizatorică a pensiunii 

turistice 

Cercetarea, brainstorming-ul, demostrarea, 

expunerea 

5  Resursele  utilizate de pensiune  Demonstația, аrgumentarea scrisă, investigarea 

6 Serviciile oferite de pensiunea 

turistică  

Argumentarea scrisă, cercetarea, studiul de caz, 

PPT 

7 Amenajarea pensiunii turistice Rezumatul scris, proiectul, PPT 

8 Specificul serviciului de alimentație 

în cadrul pensiunilor turistice  

Cercetarea, jocul didactic, simularea 

9  Serviciul de agrementul ca 

componentă a ofertei pensiunilor 

turistice   

Tabel, PPT, cercetarea 

10 Organizarea activității de 

housekiping în pensiuni  

Expunerea, lucrare practică 

11 Rolul turismului în dezvolarea unei Referat, expunerea, studiul de caz, demonstrarea 
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comunități locale (sat, oraș) 

12 Dezvoltarea unei destinații turistice PPT, investigarea 

 

X. Sugestii de evaluare а competențelor profesionale 

            În cadrul disciplinei se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare: 

    Evaluarea inițială care prevede identificarea capacităților de învățare ale elevilor, nivelul de 

pregătire а acestora, motivația pentru învățare, nivelul de formare а deprinderilor de muncă 

intelectuală, vocabularul turistic format, posibilitățile comunicării interpersonale ș.a. 

    Evaluare formativă (continuă), care prevede verificări sistematice, pe tot parcursul predării 

disciplinei. Acest tip de evaluare va scoate în evidență factorii ce asigură reușita elevilor sau 

provoacă anumite dificultăți în însușirea materialului. 

    Evaluarea finală, care prevede verificarea finală la sfîrșitul cursului, în scopul cunoașterii 

nivelului real de însușire a materiei. Forma evaluării va fi examen scris. Acest tip de evaluare 

evidențiază nivelul și calitatea pregătirii elevilor prin rapoarte la finalitățile stabilite pentru 

formarea profesională.  

    Probele de evaluare a competenţelor, în baza situaţiilor de problemă de la viitoarele locuri 

de muncă: 

- Utilizarea termenilor specifici pentru activitatea în cadrul pensiunilor turistice; 

- Cunoașterea tipurilor de meniuri propuse în cadrul pensiunilor turistice; 

- Cunoașterea utilității și tipologiei divertismentului din cadrul pensiunilor turistice; 

- Cunoașterea tipurilor de amenajări exterioare și interioare а pensiunilor turistice; 

- Cunoașterea  modului de organizarea a serviciului de housekiping în pensiunile turistice;  

- Realizarea unui serviciu de primire, de informații turistice  eficace; 

- Cunoașterea celor mai dezvoltate destinațiilor turistice din regiunile turistice ale Republicii 

Moldova; 

- Organizarea locului de muncă, respectarea cerinţelor igienice şi a normelor cu privire la tehnica 

securităţii 

În calitate de produse pentru măsurarea competenţelor se vor folosi, după caz: 

- Acte normative ce reglementează activitatea pensiunii turistice; 

- Lista obiectelor prezente într-o cameră de o stea, 2, 3, 4  într-o pensiune turistică; 

- Liste de meniuri; 

- Fișe - post а colaboratorilor din cadrul pensiunii turistice; 

- Diagrame pentru spațiul de cazare în pensiune a  turiștilor; 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor cognitive sunt 

expuse în următorul tabel: 
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Nr. 

d/o 

Produsele  pentru 

măsurarea 

competențelor 

 

Criteriile de evaluare a produselor 

1. Harta noţională  Punerea în evidenţă a subiectului general 

 Elaborarea corectă a tabelei (schemei), de la noţiunile de 

bază spre cele specifice domeniului 

 Organizarea corectă a informaţiei despre subiectul solicitat 

 Corectitudinea logică a formulărilor 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor 

 Originalitatea expunerii noţiunilor subiectului propus 

2. Demonstrarea  Corectitudinea ipotezei 

 Corectitudinea concluziei 

 Corectitudinea metodei de demonstraţie 

 Originalitatea metodei de demonstraţie 

 Corectitudinea raţionamentelor 

 Calitatea prezentării textuale şi grafice 

3. Problematizarea   Înţelegerea problemei 

 Documentarea în vederea identificării informaţiilor 

necesare în rezolvarea problemei 

 Formularea și testarea ipotezelor 

 Stabilirea strategiei rezolutive 

 Prezentarea și interpretarea rezultatelor 

4. Argumentarea orală  Corespunderea formulărilor temei 

 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în 

corespundere  

 Produse pentru măsurarea competenţei  

 Criterii de evaluare a produselor cu tezele puse în discuţie 

 Apelarea la propria experienţă în argumentarea tezelor 

puse în discuţie 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea 

normelor literare 

 Utilizarea corectă şi adecvată a mijloacelor orale de 

exprimare (intonaţia, gesturile, vocabularul etc.) 

5. Proiectul  Validitatea proiectului - gradul in care acesta acoperă 

unitar și coerent, logic si argumentat tema propusa 

 Completitudinea proiectului - felul în care au fost 

evidenţiate conexiunile și perspectivele interdisciplinare 

ale temei, competentele și abilităţile de ordin teoretic și 

practic si maniera în care acestea servesc conţinutului 

ştiinţific 

 Elaborarea și structura proiectului - acurateţea, rigoarea și 

coerenta demersului ştiinţific, logica și argumentarea 

ideilor, corectitudinea concluziilor 

 Calitatea materialului folosit in realizarea proiectului, 

bogăţia și varietatea surselor de informare, relevanta și 

actualitatea acestora, semnificaţia datelor colectate ș.a. 

 Creativitatea - gradul de noutate pe care-l aduce proiectul 

în abordarea temei sau în soluționarea problemei 
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6. Referatul  Corespunderea referatului temei 

 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei 

 Adecvarea la conţinutul surselor primare 

 Coerenţa şi logica expunerii 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate 

 Gradul de originalitate şi de noutate 

 Nivelul de erudiţie 

 Modul de structurare a lucrării 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare 

7. Rezumatul oral  Expune tematica lucrării în cauză 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 

lucrării supuse rezumării 

 Expunerea orală este concisă şi structurată logic 

 Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 

cauză 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului:1/3 din 

textul iniţial 

8. Rezumatul scris  Expune tematica lucrării în cauză 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 

lucrării supuse rezumării 

 Textul rezumatului este concis şi structurat logic 

 Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 

cauză 

 Fidelitatea: înţelegerea esenţialului şi reproducerea lui, nu 

trebuie să existe contrasens 

 Coerenţa: rezumatul are o unitate şi un sens evidente, 

lizibile pentru cei care nu cunosc textul sursă 

 Progresia logică: înlănţuirea ideilor, prezentarea 

argumentelor sunt clare şi evidente 

 Angajamentul autorului, aptitudine critică corect evaluată 

şi transpusă 

 Respectarea modalităţilor de enunţare a textului sursă: 

rezumatul este o oglindă micşorată dar fidelă textului 

sursă. 

 Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este un 

colaj de citate 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului:1/4 din 

textul iniţial 

 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică 

a ideilor, frazelor, paragrafelor textului 

 Text formatat citeţ, lizibil; plasarea clară în pagină 

9. Studiul de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus 

 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora 

 Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru 

rezolvarea adecvată a cazului analizat 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat 
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de caz 

 Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii şi 

formularea 

 Logica sumarului 

  Referinţa la programe 

 Completitudinea informaţiei şi coerenţa între subiect şi 

documentele studiate 

 Noutatea şi valoarea ştiinţifică a informaţiei 

 Exactitudinea rezultatelor şi rigoarea probelor 

 Capacitatea de analiză şi de sinteză a documentelor, 

adaptarea conţinutului 

 Originalitatea studiului, a formulării şi a realizării 

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate) 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului 

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus 

 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora 

 Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru 

rezolvarea adecvată a cazului analizat 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat 

de caz 

10. Investigarea  Definirea şi înţelegerea problemei investigate 

 Folosirea diverselor procedee pentru obţinerea datelor 

necesare 

 Colectarea şi organizarea datelor obţinute 

 Formularea şi verificarea ipotezei cu privire la problema 

luată în studiu 

 Alegerea şi descrierea metodelor folosite pentru 

investigaţie 

 Prezentarea metodelor de cercetare/laborator în ordinea în 

care au fost utilizate 

 Comentariul comparativ al surselor de documentare 

 Descrierea observaţiilor 

 Interpretarea personala a rezultatelor cercetării 

 Realizarea de desene, grafice, diagrame, tabele 

 Selectarea şi oportunitatea surselor bibliografice 

 Rezumarea celor constatate intr-o concluzie exprimata 

succint şi raportată la ipoteza iniţială 

 Modul de prezentare 

11. Brainstorming-ul  Definirea problemei 

 Investigarea definiţiei - problemă 

 Definirea scopului ca soluţie a problemei 

 Identificarea resurselor şi limitelor (constrângerilor) 

 Identificarea  strategiilor care sunt similare sau au legătură 

unele cu altele 

 Rezumarea deciziilor de grup 

12. Creativitatea  Persoanele creative tind să fie independente, 

nonconformiste în gândire și acțiune, sunt relativ 
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neinfluențate de alții 

 Capacitatea de a observa ceea ce este neobișnuit și diferit, 

de a vedea potențiale nerealizate în situații date, de a 

observa asemănări și analogii în experiențe diferite 

 Aptitudinea de a lăsa la o parte sistemele ferm structurate 

și stabilite 

 Dizolvarea sintezelor existente și de a utiliza elementele și 

concepțiile în afara contextelor inițiale, pentru a crea noi 

combinații, noi sisteme de relații 

 Prezentarea originalității în gândire și idei, vederea 

lucrurilor în modalități noi 

 Persoanele creative sunt curioase, entuziaste, optimiste 

13. Simularea didactică  Experimentarea prin observarea comportamentului „unui 

model” la modificările unor parametri 

 Rezultatele simulării pot fi comparate cu cele ale 

modelului  real 

 Reproducerea realităţii, printr-o modelare a 

comportamentului sistemului, aparatului, echipamentului 

care urmează a fi cercetat 

 Dezvoltarea gândirii creatoare şi inovatoare, spiritului 

competitiv,  moralei şi a motivaţiei 

 Dezvoltarea sentimentului responsabilității 

 Întărirea cunoștințelor şi competentelor proprii 

 Creşterea gradului de înţelegere a subiectului de cercetare 

 Creşterea gradului de încredere în forţele proprii 

 Creşterea competentelor de comunicare şi de operare cu 

termeni specifici disciplinei de studiu şi specializării 

 Dezvoltarea personalităţii 

14. Lucrarea practică  Ansamblu de acțiuni  cu caracter practic si aplicativ, 

conștient și sistematic executate de elevi în scopul adâncirii 

înțelegerii și consolidării cunoștințelor dobândite, 

verificării și corectării lor, precum și al însușirii unor 

priceperi și deprinderi practice, aplicative, al cultivării 

dragostei pentru munca. 

15. Demonstrarea cu 

ajutorul mijloacelor 

tehnice  

 Demonstrarea practică cu ajutorul mijloacelor tehnice 

 Participarea activă a elevilor folosind tehnica prezentării pe 

secvențe asociată cu explicații practice sau conversații 

 Elaborarea şi folosirea algoritmilor şi a descripţiilor 

algoritmice în scopul transmiterii cunoştinţelor, formării 

deprinderilor, calităţilor şi însuşirii rolurilor în timp scurt şi 

cu eficienţă ridicată. 

16. Exersarea  Executarea  în mod repetat şi conştient, a unei acţiuni în 

vederea automatizării ei 

 Anunţarea acţiunii care urmează să se transforme în 

deprindere şi a inversei acesteia 

 

 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu 
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        Resursele didactice reprezintă o îmbinare de procedee şi mijloace de învăţământ pentru 

realizarea efectivă a unei activităţi didactice.       

        Deobicei se foloseşte la  lecţie tabla, manualele, scheme, diverse materiale didactice (fișe, 

teste, chestionare), ghiduri turistice,  laptopul, proiectorul, imagini, foto, pliante ș.a. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea resursei 

Locul în care poate 

fi 

consultată/accesată/

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

 

1 

Platon Nicolae. Organizarea şi gestionarea 

afacerilor în domeniul turismului rural,  editura 

”Elan Poligraf” , 2015. 

 

Biblioteca CNC al 

ASEM 

 

1 manual la 20 

elevi 

 

2 

Rusu Sergiu. Antreprenoriat în turism şi 

industria ospitalităţii  Editura C. H. Beck, 2014 

 

Biblioteca 

1 manual 

 

3 

Reniţă  Alecu  ABC-ul turismului rural, 

ecologic şi cultural  Alecu Reniţă, Valeriu 

Rusu ; Mişcarea Ecologistă din Moldova, 

Organizaţia Teritorială Rezina, Chişinău, 2002.  

 

Biblioteca 

1 manual 

 

4 

Livandovschi  Roman. Fundamentarea 

strategiilor de marketing în dezvoltarea şi 

promovarea turismului rural în Republica 

Moldova , Chişinău , 2003, ASEM 

 

Biblioteca 

1 manual 

 

5 

Botezatu Angela  Managementul promovării 

turismului rural în Republica Moldova : 

Autoreferatul tezei de doctor în ştiiţe 

economice: din Moldova,Chişinău , 2016.  

 

Internet 

La necesitate 

 

6 

Glăvan, Vasile. Managementul turismului rural 

în Republica Moldova: probleme, realităţi şi 

perspective / Chişinău, 2004 

 

Biblioteca 

1 manual 

 

7 

Ion Talabă, Janos Talpaş, Alina-Petronela 

Haller, Dănuţ Ungureanu Turismul rural 

românesc. Actualitate şi perspective, 

Performantica, Iaşi 2008 

 

 

În cabinetul de 

specialitate 

 

Pe fiecare bancă 

 

8 

http://seap.usv.ro/~carmenc/attachments/article/

27/ORGANIZAREA%20ACTIVITATII%20 

PENSIUNILOR 

Sala de 

calculatoare 

 

1 manual 

1 manual 

 

9 

https://www.scribd.com/document/225283563/

Organizarea-Unei-Pensiuni-Turistice 

Sala de 

calculatoare 

La necesitate 

 

10 

http://www.rasfoiesc.com/business/afaceri/turis

m/SERVICIILE-PARTE-COMPONENTA-A-

47.php 

Sala de 

calculatoare 

La necesitate 

 

http://seap.usv.ro/~carmenc/attachments/article/27/ORGANIZAREA%20ACTIVITATII
http://seap.usv.ro/~carmenc/attachments/article/27/ORGANIZAREA%20ACTIVITATII

