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Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Dan BODESCU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a definirea conceptele şi funcţiile 
economiei serviciilor turistice; utilizarea, indicatorilor ce definesc locul si rolul economiei 
serviciilor turistice in cadrul economiei naţionale; utilizarea modelelelor economice de creştere şi 
dezvoltare cu scopul de a fundamenta orientarea resurselor spre acele activităţi care au efect 
multiplicator mai mare în dezvoltarea durabilă a spaţiului montan; identificarea tipurilor şi 
particularităţilor serviciilor turistice; determinarea factorilor de producţie specifici economiei 
serviciilor turistice (pământul, munca, capitalul) si principiile care stau la baza utilizării optime a 
acestora; determinarea efectului variabilelor tehnice, economice, organizatorice si conjuncturale  
prezente in mediul agricol asupra modului de utilizare a resurselor, respectiv asupra rezultatelor 
tehnico-economice obţinute și utilizarea metodelor de analiza economica a activităţilor de servicii 
turistice. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu conceptele şi funcţiile 
economiei serviciilor turistice; să explice indicatorii ce definesc locul si rolul economiei 
serviciilor turistice in cadrul economiei naţionale; să utilizeze modelele economice de creştere şi 
dezvoltare cu scopul de a fundamenta orientarea resurselor spre acele activităţi care au efect 
multiplicator mai mare în dezvoltarea durabilă a montan rural; să descrie din punct de vedere 
economic tipurile şi particularităţile  serviciilor turistice; să cunoască in termeni economici 
factorii de producţie specifici economiei serviciilor turistice (pământul, munca, capitalul) si 
principiile care stau la baza utilizării optime a acestora; să determine efectul variabilelor tehnice, 
economice, organizatorice si conjuncturale  prezente in mediul agricol asupra modului de 
utilizare a resurselor, respectiv asupra rezultatelor tehnico-economice obţinute și sa utilizeze 
metodele de analiza economica a activităţilor de servicii turistice. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Conţinutul, caracteristicile şi sfera de cuprindere a serviciilor turistice  
Tipologia serviciilor turistice în economia modernă  
Piaţa serviciilor turistice  
Serviciile turistice rurale 
Serviciile agroturistice 
Tendinţe privind tipologia exploataţiilor agricole şi evoluţia procesului de integrare rurală 
Instrumente de creştere a performanţelor tehnico-economice în economia serviciilor turistice

 
Lucrări practice 



. Analiza rezultatelor tehnico-economice în economia serviciilor turistice 
  Eficienţa economică a utilizării capitalului în cadrul unităţilor furnizoare de servicii turistice  
  Eficienţa economică a utilizării factorului de producţie „munca“ în servicii turistice 
   Cheltuielile de producţie, venitul total, profitul şi rata profitului în economia serviciilor 
turistice 
 Aportul factorilor tehnici la realizarea serviciilor turistice 
 Eficienţa economică a unităţilor furnizoare de servicii turistice 
 Eficienţa economică a investiţiilor în economia serviciilor turistice 
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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