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Departamentul de Ştiinţe Economice 

 

POSTURI SCOASE LA CONCURS 

Semestrul al II-lea, anul universitar 2012 - 2013 

 

POST  DE LECTOR  

poziţia IIIB/3 din Statul de Funcţiuni al Departamentului de Ştiinţe Economice 

Structuri de primire turistică, Turism internaţional, Tehnica operaţiunilor de turism, Bazele 

managementului 

Domeniul științific: Inginerie şi Management 

 

1. Descrierea postului scos la concurs 

 

Postul de Lector universitar, vacant poziţia IIIB/3 prevăzut în Statul de Funcţiuni al 

Departamentului de Ştiinţe Economice aprobat în anul universitar 2012 – 2013, conţine o normă de 16,00 

ore convenţionale, asigurate cu ore de curs, seminar şi lucrări practice de laborator, cu următoarea 

distribuţie pe semestrială pe discipline: 

 - Disciplina: Structuri de primire turistică, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul II de la 

programule de studii de licență Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism și Inginerie 

și Management în Industria Turismului ale Facultăţii de Horticultură, astfel: 2 ore fizice de curs trunchi 

comun = 4 ore convenţionale/ săptămână şi câte 2 ore fizice de seminar cu 4 formaţii de lucru = 8 ore de 

seminar convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 6 ore convenţionale/an;  

 - Disciplina: Turism internaţional, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la  

programele de studii de licenţă Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism și Inginerie 

și Management în Industria Turismului ale Facultăţii de Horticultură astfel: 2 ore fizice de curs trunchi 

comun cu ambele programe de studii = 4 ore convenţionale/ săptămână şi câte 2 ore fizice de seminar cu 

3 formaţii de lucru = 6,00 ore de seminar convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 5,00 ore 

convenţionale/an;  

 - Disciplina: Tehnica operaţiunilor de turism, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de 

la  programul de studii de licenţă Inginerie și Management în Industria Turismului al Facultăţii de 

Horticultură astfel: 2 oră fizice de curs = 4 ore convenţionale/ săptămână şi 2 ore fizice de seminar cu 1 
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formaţie de lucru = 2 ore de seminar convenţionale/săptămână, cu o medie totală de 3,00 ore 

convenţionale/an;  

 - Disciplina: Bazele managementului, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II de la  

programele de studii licenţă Inginerie și Management în Industria Turismului al Facultăţii de Horticultură 

astfel: câte 2 ore fizice de seminar cu 2 formaţii de lucru = 4,00 ore de seminar convenţionale/săptămână, 

cu o medie totală de 2,00 ore convenţionale/an;  

 

2. Activităţi aferente postului 

 

- Pregătirea şi efectuarea orelor de curs, seminar şi/sau lucrări practice de laborator pentru 

disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Structuri de primire turistică, efectuată în 

semestrul II cu studenţii din anul II de la programule de studii de licență Inginerie şi Management în 

Alimentaţie Publică şi Agroturism și Inginerie și Management în Industria Turismului ale Facultăţii de 

Horticultură; Turism internaţional, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la  programele de 

studii de licenţă Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism și Inginerie și 

Management în Industria Turismului ale Facultăţii de Horticultură; Tehnica operaţiunilor de turism, 

efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la  programul de studii de licenţă Inginerie și 

Management în Industria Turismului al Facultăţii de Horticultură; Bazele managementului, efectuată în 

semestrul I cu studenţii din anul II de la  programele de studii licenţă Inginerie și Management în 

Industria Turismului al Facultăţii de Horticultură; 

- Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  

- Pregătirea activităţii didactice ;  

- Verificări lucrări control; 

- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;   

- Asistenţă la examene;  

- Îndrumare proiecte licenţă;  

- Elaborare materiale didactice;  

- Activitate de cercetare ştiinţifică;  

- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  

- Îndrumare activităţi de practică în cursul anului universitar;  

- Participare la manifestări ştiinţifice;  

- Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare ale 

colectivului; 

- Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;  

- Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul 

învăţământului;  
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- Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.  

 

3. Tematica probelor de concurs 

 

1. Abordări conceptuale privind industria ospitalității și industria turismului. Organizații 

profesionale în turism 

- Definiții conceptuale ale terminologiei (turism, călător, vizitator, turist, excursionist, atracție 

turistică) 

- Particularitățile industriei ospitalității și industriei turismului 

- Tipuri de turism (rural, cultural, religios, sportiv etc.) 

- Organizații internaționale profesionale în turism 

- Organizații naționale profesionale în turism 

2. Tipologia structurilor de primire turistică  

- Structuri de primire turistică cu funcțiune de cazare. Importanța hotelurilor 

- Structuri de primire turistică cu funcțiune de alimentație publică 

- Structuri de primire turistică cu funcțiune recreativă 

3. Capacități de cazare în industria hotelieră 

- Indicatori ai capacității de cazare 

4. Organizarea și exploatarea departamentelor operaționale 

- Structura organizatorică a unei unității de cazare 

- Serviciul front-office 

- Serviciul etaj 

- Structura organizatorică a bucătăriei într-o unitate de alimentație publică 

- Particularități ale alimentație rapide 

- Comportamentul personalului 

- Organizarea muncii 

5. Organizarea și desfășurarea activităților funcționale 

- Organizarea departamentului administrativ financiar 

- Comercializarea serviciilor hoteliere 

- Principiile animației hoteliere 

6. Forme de asociere și de integrare în industria ospitalității 

- Hotelurile independente și asocierea acestora 

- Grupuri de societăți hoteliere. Specificități 

- Grupuri de societăți și segmentarea ofertei lor 

7. Norme de clasificare a structurilor de primire turistică la nivel național și internațional 

- Sistemul de clasificare a structurilor de primire turistică din România 
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- Certificatul de clasificare, Brevetul de turism 

- Sisteme de clasificare internațională 

8. Cererea și oferta turistică internațională 

- Particularitățile cererii turistice internaționale 

- Specificitatea ofertei turistice 

9. Destinația turistică. Fluxuri turistice 

- Conceptul de destinație turistică 

- Ciclul de viață al destinației turistice 

- Bazine de cerere și ofertă turistică internațională 

- Fluxuri turistice internaționale 

10. Ciclul turiștilor în cadrul destinației turistice 

- Pregătirea călătorie 

- Sejurul turiștilor 

- Evaluarea satisfacției turiștilor 

- Documente specifice călătoriei 

11. Profilul turistului internațional. Specificități 

- Motivația călătorie 

- Bariere culturale în turismul internațional 

12. Sisteme de informare, rezervare și comercializare a produselor turistice 

- Sisteme de rezervare 

- Funcția comercială a lanțurilor hoteliere 

- Funcțiile oficiilor de turism și ale centrelor de informare turistică 

13. Modele de organizare și conducere a firmelor de turism 

- Dimensiunea orizontala a structurii organizatorice 

- Dimensiunea verticală a structurii organizatorice 

- Puncte tari și puncte slabe ale organigramei unei firme de turism 

14. Agenția de turism 

- Structura tehnică a unei agenții de turism 

- Tipologia agențiilor de turism 

- Contractul turistic 

- Contractul de călătorie 

- Operațiuni tehnice și organizarea agenției de turism 

15. Tour operatorii și produsele lor 

- Tipologia tour-operatorilor 

- Strategii de activitate ale tour-operatorilor 

16. Tehnici de stabilire a prețului serviciilor hoteliere 
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- Importanța politicii de preț în evaluarea serviciilor hoteliere 

- Conceptul de politică de preț în industria hotelieră 

- Tehnici de stabilire a tarifului pe cameră 

17. Operațiuni specifice restaurantelor 

- Alcătuirea și servirea meniurilor 

- Tehnici de stabilire a prețurilor meniurilor oferite de restaurante 

- Aplicarea “principiului pentru toți” 

18. Tehnici de stabilire a prețului serviciilor de agrement 

- Particularitățile serviciilor de agrement 

- Metode de stabilire a prețurilor pentru serviciile de agrement 

19. Transportatorii aerieni 

- Tipuri de pasageri 

- Tipuri de curse aeriene de pasageri 

- Tipuri de aranjamente turistice de curse regulate 

- Cheltuieli de transport aerian 

- Tarife de transport aerian 

20. Alte forme de transport turistic 

- Transporturile turistice rutiere 

- Transporturile turistice feroviare 

- Transporturile turistice navale și maritime 

21. Contracte de intermediere și asociere în turism 

- Contractul de franciză 

- Contractul de time-sharing 

- Contractul de asociere hotelieră 

22. Operațiuni și instrumente de plată în turism 

- Cecul de călătorie 

- Cartea de credit 

- Voucherul 

23. Școlile de management 

- Conceptul de management 

- Marile școli în evoluția managementului 

- Evoluția gândirii manageriale în România 

24. Funcțiile managementului 

- Previziunea 

- Organizarea 

- Coordonarea 
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- Antrenarea 

- Evaluare – control 
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