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I. Preliminarii 

 

Statutul curriculumului.  Curriculumul disciplinar ,,Turismul internațional” este un document de tip 

proiectiv care orientează şi monitorizează proiectarea, organizarea şi desfăşurarea eficientă a procesul de 

învăţare în domeniul turistic. 

Funcțiile Curriculumului. Curriculumul la ,,Turismul internațional”  are următoarele funcţii: 

− reprezintă actul normativ al procesului de predare-învăţare-evaluare a unității de curs Turismul 

internațional în   contextul unei pedagogii axate pe competenţe; 

−  asigură repere privind proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional din perspectiva 

unei pedagogii  axate pe competenţe; 

− reprezintă baza elaborării strategiei de evaluare la Turismul internațional; 

− orientează procesul educaţional spre formare de competenţe la elevi . 

         Beneficiarii Curriculumului. Curriculumul este destinat:  

−  profesorilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic; 

−  autorilor de manuale şi de ghiduri metodologice; 

−  elevilor care îşi fac studiile la meseria/specialitatea în cauză; 

−  membrilor comisiilor pentru examenele de calificare; 

−  membrilor comisiilor de identificare, evaluare şi recunoaştere a rezultatelor învățării, dobîndite în 

contexte nonformale şi informale. 

Scopul studierii acestei disciplini constă în formarea și dezvoltarea competențelor de a aprecia, 

estima și analiza, procesele turistice internaționale, de a determina fluxurile turistice internaționale, de a 

stabili factorii care influiențează piață turistică mondială, de a forma capacității elevulului în a argumenta 

importanța acordurilor și organizațiilor internaționale din domeniul turistic. 

Unitatea de curs ,,Turismul internațional”  are un caracter formativ foarte pronunţat fiind în acelaşi 

timp teorie şi metodologie, sinteză şi caracteristică generalizată. Ea operează cu o largă paletă 

multidisciplinară de cunoştinţe dobândite de elev în perioada anterioară de pregătire, transformându-se 

într-un instrumentar valoros pentru activitate viitorului agent de turism. 

La studierea disciplinei, elevii vor fi capabili să conştientizeze importanţa cunoaşterii turismului 

intern sau național în cadrul sistemului turistic internațional. 

   Formarea deprinderilor şi a aptitudinilor corecte-constituie obiectivul dominant al fiecărei ore, 

realizarea căruia se va asigura  printr-un proces educativ continuu care începe în colegiu şi va continua pe 

parcursul vieţii fiecărui elev. Privită din alt punct de vedere importanţa disciplinei constă în contribuţia la 

creşterea competenţei individuale a fiecărei elev atunci când va practica turismul, va determina corect în 

ce zone turistice este mai sigur de a merge, va tine cont de motivarea personală atunci când va practica 
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turismul identificând cu ușurință importante destinații turistice politice, economice, de business, culturale 

sau religioase. 

Valoarea formativă a disciplinei constă în: 

- formarea unor competenţe cognitive, care vizează utilizarea teoriilor şi a noţiunilor dobîndite în cadrul 

educaţiei formale, precum şi a cunoştinţelor dobândite prin experienţa de viaţă;  

- formarea competenţelor funcţionale, care reprezintă aplicarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 

în domeniul său de activitate: educaţional, social;  

- formarea unei conduite care vizează prezenţa valorilor personale referitoare la protecţia mediului 

ambiant, la alegerea corectă a destinațiilor turistice internaționale, privind acordurile internaționale 

stabilite între Republica Moldova și alte state.  

 

                          II.  Motivația, utilitatea, cursului pentru dezvoltarea profesională. 

Studierea acestui modul va contribui la formarea și dezvoltarea competențelor profesionale ce 

corespund nivelului patru de calificare:  

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

-  abilități cognitive și practice necesare pentru cercetarea cererii și ofertei turistice internaționale; 

- asumarea responsabilității pentru eleborarea unor previziuni privind tendințele de viitor privind 

acest domeniu. 

Disciplina „Turismul internațional”  se centrează pe dezvoltarea abilităților profesionale necesare 

specialiștilor ce activează în firme turistice, oferînd o bază solidă de cunoștințe și aptitudini în domeniul 

expertizei factorilor care pot influiența unele destinații turistice. 

    Această disciplină familiarizează viitorii specialiști cu diversificarea resurselor turistice naturale 

și antropice internaționale, cu infrastructura turistică internațională, cererea și oreta turistică 

internațională. 

 

III. Competențe profesionale-specifice 

CS1. Explicarea proceselor și metodele de finanțare a investițiilor turistice internaționale; 

CS2. Aprecierea  importanței Organizației Mondiale a Turismului; 

CS3. Determinarea  fluxurilor turistice pe piața internațională; 

CS4. Identificarea  acordurilor internaționale ale Republicii Moldova cu alte state; 

CS5. Elaborarea unor prognoze privind cele mai sigure destinații turistice internaționale; 

CS6. Analizarea impactul turismului regional în dezvoltarea turismului internațional. 

CS7. Identificarea  rolului statului în promovarea destinațiilor turistice pe plan internațional. 
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IV. Administrarea modulului 

Codul modulului 
Denumirea 

disciplinei 

S
em

es
tr

u
l Numărul de ore 

M
o
d

a
li

ta
te

a
 d

e 

ev
a
lu

a
re

 

N
u

m
ă
ru

l 
d

e 

cr
ed

it
e 

Total 

Contact direct 
Studiu 

individual Teorie 
Practică/ 

Laborator 

S.07.O.022 Turismul 

internațional 

VII 180 40 50 90 examen 6 

 

V. Unităţile de învăţare 

Competențele 

profesionale de bază 

Unităţile de 

conţinut/Cunoştinţele 
Abilităţile (A) 

1. Introducere în turismul internațional 

UC1.Determinarea 

specificului turismului 

internaţional 

1.Definirea, etapele de evoluţie    

şi caracteristicile turismului 

internațional. 

2.Terminologia aplicată în 

circulaţia turistică 

internaţională. 

A1.Distingerea trăsăturilor specifice ale 

turismului internaţional pentru fiecare etapă de 

evoluţie. 

A2.Selectarea şi explicarea termenilor specifici 

turismului international. 

 

2. Metodoligia cuantificării turismului internațional 

UC2.Analiza şi 

compararea indicatorilor 

turistici internaționali 

1. Baze de date şi surse de 

informaţii statistice ce 

determină cuantumul 

turismului internațional.  

2.Sistemul de indicatori 

statistici internaţionali aplicaţi 

în turismului internațional. 

A3.Distingerea sursele de informare necesari în  

indicatorii statistici internaționali din turism. 

A4.Descrierea sistemului de indicatori ai 

turismului propus de Comisia de statistica a 

Organizației Mondiale a Turismului. 

A5.Caracterizarea și clasificarea sistemul de 

indicatorilor ai turismului internațional.   

3. Determinanții turismului internaționali. 

UC3. Analizarea 

determinanților 

turismului internațional  

1.Teoria dotărilor factoriale în 

turismul internațional. 

2.Factorii dezvoltării 

turismului internațional. 

3.Rolul statului în promovarea 

turismului internațional. 

4.Integrarea turistică. 

A6.Descrierea dotărilor stric necesare în 

turismul internațional (potențialul uman, natural, 

de capital). 

A7.Identificarea factorilor de dezvoltare a 

turismului internațional. 

A8.Relatarea rolului statului în dezvoltarea 

turismului internațional. 

A9.Analizarea conexiunii turistice naționale și 

internaționale (la nivel de întreprindere, 

individual, de guverne). 

4. Finanțarea investițiilor turistice. 
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Competențele 

profesionale de bază 

Unităţile de 

conţinut/Cunoştinţele 
Abilităţile (A) 

UC4.Determinarea 

importanței finanțării 

turistice. 

1.Procesele de finanțare a 

investițiilor turistice 

internaționale. 

2.Contribuția statului la 

finanțare. 

A10.Elucidarea impactului pe care-l poate avea 

investițiile turistice naționale în dezvoltarea 

fluxului turistic global. 

A11.Descrierea și analiza creditului, leasingului, 

coproprietatea și acționatului ca mecanisme de 

dezvoltare a turismului internațional. 

 A12.Analizarea aportului statului în dezvoltarea 

turismului internațional. 

5. Fluxurile turistice internaționale 

UC5.Determinarea 

fluxurilor turistice 

internaţionale şi a 

factorilor ce le 

influenţează. 

1.Definirea şi caracteristica 

fluxurilor turistice 

internaționale. 

2.Motivația călătorilor ca 

factor determinat al fluxurilor 

turistice internaţionale. 

3.Mecanismul de formare a 

fluxurilor turistice 

internaționale. 

A13.Definirea noțiunilor de ,,flux turistic,, ,,baze 

de cerere turistică,, ,,baze de ofertă turistică,,. 

A14.Explicarea motivațiilor pentru realizarea 

călătoriilor turistice internaționale. 

A15.Determinarea esenței formării ,,în spațiu,, a 

fluxurilor turistice internaționale. 

A16.Descrierea formării ,,în timp,, a fluxurilor 

turistice internaționale. 

6. Tendințe Europene și Mondiale în consumul produselor turistice 

UC6.Determinarea 

tendințelor turistice 

Europene și 

internaționale în 

consumul produselor 

turistice. 

1.Contextul extern al 

turismului internațional. 

2.Tendințele privind 

consumatorii de produse 

turistice internaționale. 

3. Produsele turistice și 

marketing-ul la nivel 

internațional. 

A17.Analiza efectelor care influențează turismul 

internațional (demografia, mediul natural, 

politicul, tendințele macroeconomice, cultura). 

A18.Identificarea tendințelor privind consumul 

de produce turistice  în mediul internațional. 

A19.Stabilirea impactului pe care poate să-l 

producă marketingul internațional din domeniul 

turismului.  

 7. Circulația turistică internațională 

UC7.Relatarea locului și 

importanței turismului 

internațional. 

1.Evoluția circulației turistice 

internaționale. 

2.Turismul regional parte 

integrantă a turismului 

internațional. 

3.Circulația turismului 

internațional în contextul 

sezonalității turistice 

internaționale. 

A20.Definirea noţiunii de ,,circulație turistică 

internațională,,, ,,sezonalitate turistică 

internațională,,. 

A21.Analizarea impactului atacurilor teroriste în 

dezvoltarea turismului internațional. 

A22.Destingerea fluctuațiilor turistice în Europa, 

Asia, America, Africa, Orientul Mijlociu. 

A23.Identificarea sezonalității turistice 

internaționale pe plan mondial. 

8. Acorduri internaționale dintre Republica Moldova și alte state. 
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Competențele 

profesionale de bază 

Unităţile de 

conţinut/Cunoştinţele 
Abilităţile (A) 

UC8.Constatarea 

impactului acordurilor 

internaționale dintre 

Republica Moldova și 

alte state. 

1.Acorduri bilaterale în 

turismul internațional. 

2.Acorduri 

interguvernamentale încheiete 

în domeniul tu rismului. 

A24.Definirea noțiunilor de ,,acorduri 

bileterale,, și ,,acorduri guvernamentale,,. 

A25.Identificarea factorilor care duc la 

apropierea cooperărilor internaționale dintre țări. 

A26.Relatarea acțiunilor întreprinse între 

autoritățile guvernamentale din domeniu 

turismului. 

A27.Analizarea acordurilor interguvernamentale 

încheiat în domeniul turismului dintre Republica 

Moldova cu Kazahstan, România, Republica 

Populară Chineză, Republica Ungară, Republica 

Belarus, Albania, Israil, Republica Letonia, 

Republica Kîrgâstan ect.. 

9. Organizații internaționale din domeniul turismului. 

UC9.Evidențierea 

efectelor organizațiilor 

internaționale din 

domeniu turismului. 

1. Organizația Mondială a 

turismului. 

2. Colaborarea cu Uniunea 

Europeană pe domeniu 

turismului. 

3. Consiliul CSI (Comunitatea 

Statelor Independente) pentru 

turism. 

A28.Descrierea structurii Organizației Mondiale 

a Turismului. 

 A29.Analizarea atribuțiilor Organizației 

Mondiale a Turismului. 

A30.Identificarea acordurilor dintre Republica 

Moldova și Uniunea Europeană. 

A31.Determinarea impactul Consiliului CSI 

pentru turism. 

A32.Stabilirea atribuțiilor Federației Universale 

a Asociațiilor pentru Voiaj. 

A33.Identificarea competențelor următoarelor 

organizații internaționale: Alianța Internațională 

de turism, Federația Mondială a Bucăcarilor și 

Cofetarilor, Academia Internațională în Turism, 

Federația Internațională a Scriitorilor și 

Ziariștilor din Turism, Federația Automobilistică 

Internațională, Federația Internațională Termalis 

și Climatologie ect. 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţile de învăţare 

Nr. 

crt. 
Unitățile de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct Studiul  

individual   Teorie  Practică 

1.  Introducere în turismul internațional. 22 6 6 10 
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2.  Metodologia cuantificării turismului 

internațional. 

14 2 2 10 

3. Determinanții turismului internațional.  22 6 6 10 

4. Finanțarea investițiilor turistice internaționale.  20 4 6 10 

5. Fluxul turistic și motivația în turismul 

internațional. 

22 6 6 10 

6. Tendințe mondiale și Europene în consumul 

produselor turistice. 

22 6 6 10 

7. Circulația turistică internațională. 18 2 6 10 

8. Acorduri internaționale dintre Republica 

Moldova și alte state. 

20 4 6 10 

9. Organizații internaționale din domeniul 

turismului.  

20 4 6 10 

Total  180 40 50 90 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Materiile pentru studiul individual Produsele de elaborat 
Modalităţile de 

evaluare 

Termenii de 

realizare 

1. Introducere în turismul internațional. 

1.Resursele antropice dintr-o țară 

internațională selectată. 

2.Resursele naturale dintr-o țară 

internațională. 

Portofoliu 

 

Portofoliu 

 

Prezentarea 

 

Prezentarea  

Săptămâna 1 

 

Săptămâna 2 

 

2. Metodologia cuantificării turismului internațional. 

1.Date statistice privind fluxurile turistice  

dintr-o țară internațională. 

Grafic, tabel Prezentarea  

 

Săptămâna 3 

3. Determinanții turismului internațional. 

1. Resursele de capital și infrastructură 

dintr-o țară internațională.  

Studiul de caz Prezentare  Săptămâna 4 

4. Finanțarea investițiilor turistice internaționale 

1. Contribuția statului la finanțarea 

infrastructurii din domeniul turismului a 

unei țări internaționale. 

Studiu de caz Prezentare  Săptămâna 5 

2. Avantajele și dezavantajele procedurilor 

de finanțare în turismul internațional. 

Tabel 

 

Prezentare şi 

argumentare 

Săptămâna 6 
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Materiile pentru studiul individual Produsele de elaborat 
Modalităţile de 

evaluare 

Termenii de 

realizare 

5. Fluxul turistic și motivația în turismul internațional. 

1. Fluxurile turistice intra-regionale și inter-

regională a unei țări internaționale. 

2. Motivaţia realizării călătoriilor într-o țară 

înternațională.  

Studiu de caz 

 

Prezentare de expert 

 

Prezentare  

 

 

Prezentare 

Săptămâna 7 

 

 

Săptămâna 8 

6. Tendințe mondiale și Europene în consumul produselor turistice. 

1. Tendințe internaționale în vizitarea unei 

țări internaționale.  

Studiu de caz Prezentare  

 

Săptămâna 9 

2. Informaţie despre o ţară anumită 

structurată logic şi aranjată într-un pliant de 

promovare a destinaţiei. 

Pliant Prezentare Săptămâna 10 

7. Circulația turistică internațională. 

1. Date statistice privind circulațiile 

turistice internaționale.  

Grafic, tabel Prezentare  Săptămâna 11 

8. Acorduri internaționale dintre Republica Moldova și alte state. 

1. Date statistice cu privire la circuitele 

turistice dintre Republica Moldova și 

statele internaționale cu care avem 

acorduri.  

Informare documentară Prezentare  

 

Săptămâna 12 

2. Acorduri internaționale de care 

Republica Moldova ar fi interesată.  

Studiul de caz Prezentare  Săptămâna 13 

9. Organizații internaționale din domeniul turismului. 

1. Organigrama  Organizației Mondiale a 

Turismului. 

2.  Organizații internaționale din domeniul 

turismului 

Schemă 

 

Listă 

Prezentare 

 

 

Prezentare 

Săptămâna 14 

 

 

Săptămâna 15 

 

 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. 

d/o 

Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice Ore 

1.  

 

 

Întroducere în 

turismul 

internațional. 

1. Definiții a termenului de ,,turism internațional,, din diverse 

surse. 

2. Tabel de clasificarea a călătorilor conform Organizației 

Mondiale a Turismului. 

3. Tabel de comparație a termenilor de ,,vizitator internațional,, 

,,turist internațional,, ,,vizitator de o zi,, (excursionist) 

6 
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2.  Metodologia 

cuantificării 

turismului 

internațional. 

1. Extras ai indicatorilor de cuantificarea a turismului național 

din actele Biroului Național de Statistică al Republicii 

Moldova. 

2. Tabel de clasificare a indicatorilor turismului internaționali. 

2 

3.  Determinanții 

turismului 

internațional. 

1. Tabel de evaluare a fucțiilor statului în dezvoltarea turismului 

național pe plan internațional.  

a) Funcția promoțională. 

b) Funcția de stimulare. 

c) Funcția de intervenție. 

d) Fincția de coordonare. 

6 

4.  Finanțarea 

investițiilor 

turistice 

internaționale. 

1.Proiecte naționale din domeniul turismului, finanțate de 

Republica Moldova. 

2.Proiecte internaționale din domeniul turismului, finanțate de 

stat. 

6 

5.  Fluxul turistic și 

motivația în 

turismul 

internațional. 

1. Stabilirea bazinelor internaționale de cerere și ofertă turistică. 

(țări, regiuni) 

2. Destinații turistice internaționale promovate datorită: 

a) motivelor personale: afaceri, congrese, sănatate, studii, religie, 

loisir; 

b) Preturilor; 

c) Climei. 

6 

3.  Tendințe mondiale 

și Europene în 

consumul 

produselor 

turistice. 

1. Produse turistice internaționale promovate prin cadrul 

marketingului internațional. 

6 

4.  Circulația turistică 

internațională. 

1. Destinații turistice de top din Europa, America de Nord, 

America de Sud, Africa, Asia, Orient. 

6 

5.  Acorduri 

internaționale 

dintre Republica 

Moldova și alte 

state. 

1.Lista acordurilor guvernamentale stabilite dintre Republica 

Moldova și alte state. 

2. Lista organizațiilor neguvernamentale din domeniul turismului 

internațional. 

3. Acțiunile (sarcinile) din domeniul turismului elaborate în baza 

cooperării Republicii Moldova cu Uniunea Europeană prevăzute 

în ,,Planul de acțiunii Republica Moldova – Uniunea Europeană,, 

incluse în capitolul 2.3. ,,Reforma și dezvoltarea socio-

economică,, 

6 

6.  Organizații 

internaționale din 

domeniul 

turismului. 

1.Lista organizaților internaționale din domeniul turismului.  

2. Structura organizatorică a Organizației Mondiale a Turismului. 

6 

 



 12/ 18 

 

IX. Sugestiile metodologice 

Specificul demersului educațional. Pentru desfășurarea activității în industria turistică, agentul 

de turism trebuie să asigure un grad sporit de cunoștințe atît teoretice cât și practice pentru a fi competitiv 

pe piață turistică. 

1. Abordarea disciplinară. Cursul „Turismul internațional” oferă posibilitatea parcurgerii treptate 

a conţinuturilor ocupaţionale, de la simplu la complex, în vederea obţinerii unei calificări în domeniul de 

specialitate. „Turismul internațional” asigură receptivitate la schimbările de pe piaţa muncii atât naționale 

cât și internaționale şi conferă flexibilitate în structurarea ofertelor de turistice, formate prin pachete 

turistice, conferând comoditate turiștilor. Elaborarea curriculumului la curs „Turismul internațional”  

permite  predarea eşalonată a conţinuturilor, prin urmărirea predării temelor stabilite. 

  Predarea elementelor de conţinut va fi axată pe rezolvarea unor sarcini concrete legate de 

următoarele activități turistice:  

 stabilirea metodologiei de cuantificare a turismului internațional; 

 determinarea organizațiilor internaționale din domeniul trurismului; 

 identificarea modalităților de finanțare prin investiții în turism; 

 analizarea fluxurilor turistic mondial; 

 relatarea motivări practicării turismului pentru diferite destinații turistice internaționale; 

 analiza dotărilor necesare în turismul internațional. 

 Elevul va dobândi cunoştinţe, pornind de la necesitatea realizării unei sarcini concrete. Se vor 

îmbina judicios cunoştinţelor teoretice cu cele practice. Deoarece nivelul de calificare îi solicită 

absolventului competenţe concrete, un rol aparte au abilităţile, iar exersarea în ateliere de lucru rămâne 

modalitatea cea mai eficientă de învăţare. În cadrul abordării modulare se creează condiţii prielnice de 

axare a procesului de formare profesională pe cel ce învaţă. 

 2. Orientarea spre finalităţi de învăţare orientează procesul didactic de instruire către rezultate 

scontate, ce reflectă ceea ce se aşteaptă de la un elev să cunoască, să înţeleagă şi să fie capabil să execute 

la finalizarea programului de pregătire profesională. 

 3. Integrarea teoriei cu practica orientează profesorii sa-i pună pe elevi în situaţia de a utiliza 

cunoştinţele teoretice dobândite în realizarea unor sarcini de învăţare cu caracter aplicativ în timpul 

lecţiilor, în efectuarea unor teme pentru acasă sau în realizarea unor activităţi practice asigurând 

dobândirea competenţelor profesionale specifice specialităţii. 

 4. Centrarea pe cerinţele pieţei muncii are ca scop racordarea ofertei instituţiei de învăţământ atât 

la necesităţile şi aşteptările angajatorilor, cât şi la specificul noilor tendințel la nivel internațional a pieției 

turistice, ce contribuie la integrarea eficientă a absolvenţilor în câmpul muncii şi la creşterea numărului de 

agenți în turism  calificaţi în domeniul turismului.  
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 5. Centrarea pe elev, se referă la adoptarea unui demers de învăţare activă prin realizarea unor 

activităţi individuale sau în grup, în care elevul acţionează independent, ia decizii şi îşi asumă 

responsabilitate pentru propriile acţiuni. 

 6. Perspectiva integrării profesionale presupune utilizarea în calitate de metode de instruire a 

studiilor de caz, proiectelor, lucrărilor practice,  şi, în special, îndeplinirea unor sarcini concrete de lucru. 

Accentul se va pune pe stimulare gândirii critice, pe dinamizarea procesului de învăţare, pe formarea de 

competenţe profesionale specifice agentului comercial, ce vor asigura absolvenţilor şanse sporite de 

angajare în câmpul muncii şi oportunităţi de realizare profesională. 

 Orientarea strategiilor didactice spre formarea de competenţe  necesare elevului. În procesul 

de instruire orientat spre formarea competenţelor profesionale la unitatea de curs ,,Turismul 

internațional”, vor fi aplicate metodele de predare-învăţare ce asigură dezvoltarea şi consolidarea celor 

trei componente ale competenţelor: cunoştinţe, abilităţi şi atitudini. 

 Componenta cunoştinţe reprezintă înțelegerea teoretica sau practica a unor cunoștințe din 

domeniul turismului pentru a face față cerințelor unui loc de muncă,  care să-l ajute pe viitorul specialist 

la angajarea în câmpul muncii. 

 Componenta abilităţi va dezvolta capacități de exersare  pentru a îndeplini sarcini specifice locului 

de munca în cadrul unei agenții de turism. Capacitatea de a comunica și comercializa poate fi o abilitate 

atâta timp cît reușește un agentui în turism sa își conducă echipa sau să  convingă clienții să cumpere un 

produs sau pachet turistic. În acest caz, cele mai recomandate strategii au un caracter aplicativ şi formează 

la elevi abilităţi acţional - practice. 

 Componenta atitudini  orientează elevii spre succes, deschidere spre a învăța, cooperare, 

responsabilitate, lidership, orientare spre munca în echipa. În acest scop, se vor aplica strategii care 

formează la elevi valori şi atitudini personale: studiul de caz, interviul, jocul de rol, dezbaterea, asaltul de 

idei etc. 

 Strategiile, metodele şi tehnicile utilizate în procesul de formare a competenţelor se vor realiza în 

cadrul unor forme de organizare a acţiunii didactice, cum ar fi: activităţi frontale, activităţi în grup şi 

activităţi individuale.  

 Aceste forme de activitate prezintă anumite valenţe formative: activitatea în grup contribuie la 

formarea competenţei de comunicare, dezvoltând şi abilităţi de parteneriat, de cooperare, colaborare, 

luare de decizii etc., iar activitatea individuală dezvoltă abilităţi de acţiune independentă, autoinstruire, 

responsabilitate etc. 

 Utilizarea pe scară largă a metodelor activ-interactive de instruire va forma competenţe  

necesare aplicării mai multor metode, procedee, acţiuni şi operaţii, care se structurează, în funcţie de o 

serie de factori, într-un grup de activităţi. Procesul didactic se va baza pe activităţile de învăţare/predare 

cu un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită a activităţilor de învăţare şi nu a celor 
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de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice, pe activităţile care asigură formarea şi 

dezvoltarea abilităţilor sociale. 

 În elaborarea propriilor strategii didactice, fiecare cadru didactic se va conduce de următoarele 

principii moderne ale educației: 

- elevii învață cel mai bine atunci când consideră că învățarea răspunde nevoilor lor; 

- elevii învață atunci când sunt implicați activ în procesul de invățare; 

- elevii au stiluri diferite de învățare: ei învață în moduri diferite, cu viteză diferită și din experiențe 

diferite; 

- elevii învață cel mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informațiile noi și pentru 

a le asocia cu “cunoștințele vechi”; 

          În scopul învăţării centrate pe elev, cadrele didactice vor adopta strategiile de predare la stilurile de 

învăţare ale elevilor (auditiv, vizual, practic) şi vor diferenţia sarcinile şi timpul alocat efectuării lor prin: 

-  individualizarea şi creşterea treptată a nivelului de complexitate a sarcinilor propuse fiecărui elev 

în funcţie de progresul acestuia;  

- stabilirea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze la niveluri diferite de complexitate;  

- diferenţierea sarcinilor în funcţie de abilităţi, pentru indivizi sau pentru grupuri diferite;  

- prezentarea sarcinilor în mai multe moduri (explicaţie orală, text scris, conversaţie, grafic);  

- utilizarea unor metode interactive (învăţare prin descoperire, învăţare problematizată, învăţare prin 

cooperare, joc de rol, simulare). 

 Metodele recomandate pentru a fi utilizate în procesul de predare-învăţare sunt: 

- expunerea materialului teoretic; 

- realizarea lucrărilor practice, lucrărilor de laborator; 

- elaborarea proiectelor, activităţilor în grup, studiului de caz;  

- demonstrația, problematizarea. 

Pentru facilitarea procesului de asimilare de către elevi a cunoştinţelor, se recomandă utilizarea 

următoarelor metode: interviul, lectura ghidată, lucrări practice, probleme pentru dezvoltarea gândirii 

sistemice, demonstrație.  

Pornind de la caracterul aplicativ al Curriculumului modular, se recomandă utilizarea cât mai largă în 

procesul de predare-învăţare a metodelor activ-participative, precum și reducerea timpului alocat 

metodelor de expunere a materiilor teoretice şi aplicarea celor bazate pe efectuarea sarcinilor de lucru.  

În funcție de resursele materiale disponibile (laboratoare, ateliere) se vor organiza lucrări practice / de 

laborator.  

În activităţile practice, accentul se va pune pe îndeplinirea cu exactitate şi la timp a sarcinilor de lucru.  

Realizarea proiectelor în cadrul activităţilor practice va urmări nu numai dezvoltarea abilităţilor 

individuale, dar şi a celor de lucru în echipă. În activităţile individuale, accentul se va pune pe studiere, 
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analiza și sistematizarea materialului teoretic și practic în scopul îndeplinirii sarcinilor de lucru 

individual. Acestea vor fi prezentate în formă de portofolii, proiecte, sarcini specifice etc. 

X. Sugestiile de evaluare a competenţelor profesionale 

 Într-o piaţă concurenţială a muncii, instituţia de învăţământ are obligaţia să-l ajute pe fiecare dintre 

elevii săi să-şi formeze o imagine corectă despre sine şi să-şi stabilească scopuri în viaţă (în carieră, 

îndeosebi) în raport cu posibilităţile lui reale. În aceste condiţii, evaluarea se face pe parcursul activităţilor 

de predare/învăţare pentru a cunoaşte care este stadiul formării profesionale şi la ce nivel se situează ea, 

în raport cu obiectivele proiectate şi cu aşteptările. 

 Axarea procesului de învăţare/predare/evaluare pe competenţe presupune efectuarea  evaluării pe 

parcursul întregului proces de instruire structurată în trei tipuri de evaluări: inițială, formativă şi 

sumativă.  

 Activităţile de evaluare la unitatea de curs ”Turismul internațional” vor fi orientate spre motivarea 

elevilor şi obţinerea unui feedback continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de 

învăţare, stimularea autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidenţierea succeselor, implementarea 

evaluării selective sau individuale. 

 Evaluarea iniţială va fi realizată la începutul unui program de instruire (an şcolar, semestru, 

unitate de învăţare), prin intermediul probelor orale (dialogul), elevii având posibilitatea să-și 

argumenteze răspunsul.  Evaluarea inițială destinată identificării capacităţilor de învăţare ale elevilor, 

nivelului de pregătire al acestora, motivaţia pentru învăţare, nivelul la care s-au format deprinderile de 

muncă intelectuală şi gradul de dezvoltare al acestora, vocabularul comercial format, disponibilităţile de 

comunicare şi relaţionare etc.  

 Evaluare formativă   va fi  realizată pe tot parcursul semestrului, asigurând o periodicitate 

eficientă procesului de formare profesională, destinată identificării punctelor tari şi slabe ale instruirii, 

determinând o analiză suficient de obiectivă a mecanismelor şi cauzelor eşecului sau succesului şcolar, 

prin intermediul testelor, studiului de caz,  referatelor, lucrărilor practice şi realizării de proiecte din 

domeniul activității comerciale. 

 Evaluarea sumativă sau finală va fi  realizată la sfârşitul perioadei de instruire (semestru, an 

academic). Principalul scop al oricărei evaluări sumative este evidenţierea efectelor, eficienţei, 

rezultatelor globale ale învăţării. Acest tip de evaluare evidenţiază nivelul şi calitatea pregătirii elevilor 

prin raportare la finalităţile stabilite pentru formarea profesională. Forma de evaluare conform planului de 

învățământ la unitatea de curs  ”Turismul internațional” este examen. 
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 Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările propriu-zise, se va aduce 

la cunoştinţa elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare) şi condiţiile 

de realizare a fiecărei evaluări.   

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

muncă:    

 evaluarea tendințelor internaționale privind destinațiile turistice de top; 

 evaluarea preferințelor turiștilor în selectarea destinațiilor turistice internaționale; 

 determinarea modalităților de finanțare în infrastructura turistică mondială; 

 stabilirea organizațiilor internaționale din domeniul turismului. 

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

 statisticile internaționale din domeniul turismului, 

 acordurile internaționale dintre Republica Moldova și alte state, 

 acorduri guvernamentate dintre Republica Moldova și alte state, 

 Criteriile de evaluare a produselor pentru măsurarea competenţelor vor include: 

 productivitatea muncii, 

 respectarea legislației și a acordurilor internaționale în domeniu turismului,  

 claritate în întocmirea documentelor, 

 corectitudinea interacţiunii cu consumatorii. 

 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

 

Denumire disciplinei       Resurse recomandate 

 

Turismul internațional 
- Calculatoare portabile (laptop, notebook); 

- Proiector; 

- Planșe; 

- Suport de curs; 

- Manuale; 

- Acte normative; 

- Hartă geografică a lumii; 

- Hartă economică a lumii; 

- Harta Republicii Moldova; 

- Hartă turistică și rutieră. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. crt. Denumirea resurselor 

 

 

Locuri  în care 

poate fi 

consultă 

/accesată/ 

procurată 

resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1 Международный туристический бизнес 

Е. Пузакова, 1997 

Biblioteca 4 

2 Научный туризм, В. Пушкарев, 2005 Biblioteca 1 

3 Туризм, В. Сапрунова, 1998 Biblioteca  2 

4 Международный маркетинг, Н. Моисеева, 1998 Biblioteca  4 

5 Учебник по рекламе, Д. Делл, 1996 Biblioteca  10 

6 Маркетинг, И. Крылов, 1998 Biblioteca  1 

7 Основы маркетинга, В. Герасименко, 1999 Biblioteca  1 

8 Маркетинг в туризме, Г. Папирян, 2000 Biblioteca  1 

9 Теория и практика, В. Колпаков, 2000 Biblioteca  2 

10 Деловые культуры в международном бизнесе Biblioteca   

11 Макроэкономика,Сакс Д. 

1996 

Biblioteca  9 

12 Микроэкономика, В. Гальперин 

2002 

Biblioteca  2 

13 Банковское право, К. Гавальда, 1996 Biblioteca  1 

14 Международное право в документах 

Н. Блатов, 1996 

Biblioteca  3 

15 Управление качеством, С. Ильенкова 

1998 

Biblioteca  2 

16 Международный менеджмент, А. Белорусов 

2000 

Biblioteca  2 

17 Сum să devii manager de success, M. Morris 

2002 

Biblioteca  1 

18 Managamentul aktiviteţii de producţie 

2003 

Biblioteca  1 

19 Relaţii de grup, management şi organizare 

R. French 

Biblioteca  1 

20 Managamtntul persanalii 

2004 

Biblioteca  1 

21 Economia şi politica turismului internaţional 

CRISTUREANU, C.1992 

Biblioteca  1 

22 Caiet de seminar pentru Economia şi politica 

turismului internaţional, 

CRISTUREANU, C,  MORARIU, D.1997 

Biblioteca  1 

23 Turismul, fenomen complex contemporan 

COSMENSCU, I.2004 

Biblioteca  1 

24 Funcţiile serviciilor în economia mondială 

MORARIU, D. 1997 

Biblioteca  1 

25 Concepte şi politici de turism internaţional, Biblioteca  1 
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 MORARIU, D, 2002  

26 Economia şi organizarea turismului, SNAK, O, 

2002 

Biblioteca  1 

27 Comerţ internaţional şi politici comerciale 

contemporane, SUTĂ, N. 2000 

Biblioteca  1 

28 Comerţul international, TEULON, F. 1997 Biblioteca  1 

 

29 

Turismul, tendinţe şi previziuni, VELLAS, F. 

2010 

Biblioteca  1 

 

30 Turism international. Aspecte economice si sociale 

Ramona PÎrvu, 2015 

Biblioteca  1 

31 Tehnica operatiunilor de turism intern si 

international 

Gabriela Cecilia Stănciulescu, Olimpia State, 2000 

Biblioteca  1 

32 Turism international. Practici de elaborare si 

distributie a produsului turistic, Constantin Draica, 

1999 

Biblioteca  1 

33 Economia turismului - teorie si practica, Puiu 

NISTOREANU, 1994 

Biblioteca  1 

34 Turism international 

Cristiana Cristureanu, Nicolae Neacsu, Andreea 

Baltaretu. 2011 

Biblioteca  1 

 

35 

Productia  si  comercializarea  serviciilor  turistice 

Puiu Nistoreanu, V. Dinu si Alex Nedelea, Ed. 

Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1994 

Biblioteca  1 

 

36 Resursele turistice pe Terra, Vasile Glavan 

1999 

Biblioteca  1 

37 Turismul si dezvoltarea durabila, N. Neacsu 

1999 

Biblioteca  1 

38 Turism international 

Cristiana Cristureanu, Nicolae Neacsu, Andreea 

Baltaretu, 2010 

Biblioteca  1 

39 

40 

Turism international – Studii de caz si legislatie 

N. Neacsu, C. Cristureanu, A. Baltaretu, 1996 

Biblioteca  1 

 

41 Turismul – fenomen complex contemporan, Ioan 

Cozmescu, 1998 

Biblioteca  1 

42 Turismul rural – modele European, Florina Bran, 

Dinu Marin si Tamara Simon, 1996 

Biblioteca  1 

43 Amenajari turistice, G. Erdeli si I. Istrati, 2009 Biblioteca  1 

 

44  

Turismul – tendinte si previziuni – Fr. Vellas, 1999 Biblioteca  1 

 

 

45 

Note de curs :TURISM INTERNAŢIONAL, 

Universitatea “Ovidius” Constanţa. Facultatea de 

Ştiinţe Economice Catedra de Administrarea 

Afacerilor, Conf. univ. dr. Ion-Dănuţ JUGĂNARU. 
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