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CHIŞINĂU 2015 

Bazele activităţii turistice 

1. Definiţi şi caracterizaţi noţiunea de circulaţie turistică. Analizaţi 

indicatorii circulaţiei turistice în Republica Moldova. 

2. Descrieţi metodologia evidenţei statistice a circulaţiei turistice şi 

analizaţi indicatorii circulaţiei turistice în Republica Moldova. 

3. Comentaţi modul de elaborare a unei rute turistice cu conţinut 

cultural în cadrul unei zone turistice. 

4. Analizaţi mecanismul de funcţionare a circulaţiei turistice. 

5. Evidenţiaţi particularităţile şi elementele de calitate a produsului 

turistic. 

6. Caracterizaţi reţelele de agenţii distribuitoare de produse 

turistice (agenţiile independente) în Uniunea Europeană şi 

Republica Moldova. 

7. Indentificaţi principalele funcţii ale departamentului de rezervări 

specializate în hoteluri. 

8. Comentaţi definiţiile conceptuale, funcţiile şi tipologia 

agenţiilor de turism. 

9. Caracterizaţi industria mondială a agenţiilor de turism (pachetul 

de servicii). 

10. Identificaţi şi comentaţi obiectivele şi atribuţiile Agenţiei 

Naţionale de Turism a Republicii Moldova. 

11. Analizaţi activitatea Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor turistice 

(drepturile şi obligaţiile conducerii organizaţiilor professionale). 

12. Evaluaţi şi analizaţi edificiile naturale şi antropice a regiunii 

Orheiului. 

13. Evaluaţi şi analizaţi  resursele naturale a Republicii Moldova cu 

destinaţie turistică (Zona stepei Bălţului). 

14. Evaluaţi şi analizaţi edificiile naturale şi antropice a regiunii 

Nistrului Inferior. 

15. Evaluaţi şi analizaţi resursele antropice ale Republicii Moldova 

cu destinaţie turistică (Zona Codrii Bâcului). 

16. Sistematizaţi şi comentaţi noţiunile de resurse turistice şi 

clasificarea acestora. 



17. Evaluaţi şi analizaţi resursele naturale şi antropice ale regiunii 

de Nord – Est (Nistru). 

18. Evaluaţi şi analizaţi regiunea Complexului urbanistic şi 

suburban a mun. Chişinău. 

19. Evaluaţi şi analizaţi edificiile naturale şi antropice ale regiunii 

de Nord – Vest (Pruteană). 

20. Analizaţi şi evaluaţi rutele turistice cu conţinut istorico – militar 

pe teritoriul Republicii Moldova. 

21. Evaluaţi şi analizaţi edificiile naturale şi antropice ale regiunii 

Stepei Bălţului. 

22. Evaluaţi şi analizaţi edificiile naturale şi antropice ale regiunii 

Codrilor Bîcului. 

23. Comentaţi modul de elaborare a rutei turistice în arie protejată 

pe teritoriul Republicii Moldova. 

24. Comentaţi legislaţia naţională utilizaţă în procesul de organizare 

a afecerilor turismului în Republica Moldova. 

25. Explicaţi dimensiunile fenomenului turistic utilizînd laturile 

multilaterale a activităţii turistice. 

26. Analizaţi problemele operatorilor în activitatea comercializării 

produselor turistice rurale în Republica Moldova. 

27. Descrieţi modalităţile de asigurare a securităţii şi protecţiei 

juridice a turiştilor în turismul internaţional. 

28. Estimaţi impactul activităţii tour-operatorilor asupra economiei 

ţărilor. 

29. Explicaţi tehnicile şi metodele de evaluare a indicatorilor 

activităţii firmelor turistice. 

30. Explicaţi conceperea şi realizarea unui circuit de distribuţie în 

turism şi utilizarea distribuţiei prin Internet. 

 

 

 

Organizarea şi tehnologia serviciilor turistice 

1. Stabiliţi locul transporturilor în cadrul activităţilor turistice şi 

căile necesare optimizării ramurii respective. 

2. Expuneţi esenţa şi particularităţile formalităţilor turistice. 

Clasificarea vizelor şi modalitatea eliberării. 

3. Analizaţi oferta sistemului „Amadeus” pentru activitatea 

agenţiilor de turism sau a altor organizaţii specifice. 

4. Delimitaţi şi analizaţi activitatea departamentelor operaţionale şi 

celor funcţionale ale hotelului. 

5. Descrieţi contractele în sfera comercializării produsului turistic. 

Contactul între hotelieri şi intermediarii din turism. 

6. Argumentaţi esenţa şi rolul turismului în economia naţională şi 

integrarea cu ramurile economiei naţionale a Republicii 

Moldova. 

7. Explicaţi modalitatea de funcţionare a vaucherului turistic 

(funcţiile, conţinutul). 

8. Analizaţi conţinutul, clasificarea şi particularităţile serviciilor 

turistice de bază şi complementare. 

9. Explicaţi modalităţile de funcţionare a sistemului Euro Domino 

(ED) în traficul feroviar. 

10. Analizaţi procesul de asigurate a turistului pe perioada efectuării 

călătoriei (asigurarea medicală, Cartea Verde). 

11. Numiţi şi comentaţi  criteriile de clasificare a unităţilor cu 

activitate hotelieră promovate de OMT şi sistemele de 

clasificate a hotelurilor din diverse ţări. 

12. Evaluaţi edificiile naturale şi  antropice ale  regiunii Nistrului de 

Mijloc. 

13. Numiţi şi descrieţi instrumentele de plată utilizate în procesul de 

consumare a serviciilor turistice. 

14. Stabiliţi şi comparaţi aranjamentele turistice pe curse aeriene 

regulate. 

15. Explicaţi principiile şi cerinţele faţă de serviciile de alimentaţie 

în turism. 



16. Analizaţi sistemul de contractare a serviciilor hoteliere cu 

intermediarii din turism. 

17. Stabiliţi şi comparaţi aranjamentele turistice în transportul rutier. 

18. Analizaţi operaţiunile de contractare între operatorii şi 

intermediarii din turism (contractele de hotelărie, reprezentare, 

transportare). 

19. Argumentaţi esenţa şi caracterizaţi croazierele ca formă 

dinamică de turism (posibilităţile de organizare a croazierelor pe 

Nistru şi Prut).. 

20. Identificaţi şi argumentaţi rolul transportului în dezvoltarea 

activităţii turistice şi caracterizaţi  tipurile de transport utilizate 

în turism. 

21. Descrieţi conţinutul şi argumentaţi necesitatea serviciilor de 

alimentaţie în activitatea turistică şi hotelieră.  

22. Definiţi conceptul de turismatică şi analizaţi ansamblul 

aplicaţiilor informatizate adaptate activităţilor unei agenţii de 

turism. 

23. Descrieţi structura organizatorică a întreprinderii hoteliere şi de 

alimentaţie: criteriile grupării activităţilor pe departamente, 

tipuri de organigrame pentru hoteluri de diferite capacităţi. 

24. Caracterizaţi activitatea serviciului front-Office: activitatea 

holului; activitatea altor compartimente front-Office; tehnica 

deservirii în cadrul front-Office. 

25. Analizaţi procesul de servire a clienţilor în salonul de servire a 

restaurantului hotelului: cerinţele faţă de amenajare. 

26. Caracterizaţi activitatea serviciului de etaj: întreţinerea 

camerelor; organigrama serviciului de etaj; funcţiile şi numărul 

posturilor serviciului de etaj. 

27. Argumentaţi corelarea componentelor industriei ospitalităţii: 

catering, industria turismului, activităţi de sprijin, activităţi de 

organizare a conferinţelor. 

28. Numiţi şi comentaţi criteriile de clasificare a  hotelului pe stele: 

starea generală, dotarea spaţiilor, servicii minime oferite 

turiştilor, alte criterii. 

29. Explicaţi principiile de organizare a activităţii şi prestării 

serviciilor în cadrul lanţurilor hoteliere voluntare. 

30. Analizaţi factorii de decizie în stabilirea preţurilor în sistemul 

hotelier şi tehnicile de stabilire a tarifului de cameră. 

 

Turism rural 

1. Caracterizaţi factorii naturali, infrastructura generală şi 

echipamentele turistice  în dezvoltarea turismului rural. 

2. Analizaţi formele de cazare în mediul rural european (Franţa, 

Germania, Austria) şi alte ţări.  

3. Analizaţi aspecte care influenţează distribuţia produsului turistic 

rural (utilitatea conceptului de situaţie; utilitatea conceptului de 

posesie). 

4.  Definiţi şi analizaţi  turismul rural în dependenţă de: activităţile 

turistice; produsul turistic; trăsăturile specifice ale turismului 

rural; aspectul geografic. 

5. Explicaţi  în ce constă fenomenul de asociere în strategia de 

distribuţie a produsului turistic rural (prezentaţi exemplu de 

asociere în mediul rural naţional). 

6. Generalizaţi aspectele relevante ale canalelor de distribuţie în 

turismul rural. 

7. Analizaţi posibilităţile de utilizare a componentelor - cazare; 

comerţ general; tratament; agrement; promovare şi publicitate; 

organizare, dezvoltare şi amenajare, în scopul valorificării 

spaţiului  în turismul rural. 

8. Analizaţi situaţii de distribuţie directă în turismul rural 

(contractele produse de birourile prestatorilor). 



9. Definiţi şi analizaţi factorii care influenţează distribuţia 

produsului turistic rural (utilitatea conceptului de timp; utilitatea 

conceptului de loc). 

10. Expuneţi şi analizaţi modul de organizare a distribuţiei directe a 

produsului în turismul rural prin intermediul biroului 

prestatorilor de servicii turistice. 

11. Argumentaţi dezvoltarea turistică privită prin prisma durabilităţii 

mediului înconjurător. 

12. Explicaţi în ce constau diferenţele societăţilor turistice rurale şi 

urbane, contraste între turismul rural şi cel urban. 

13. Definiţi şi comentaţi categoriile ariilor şi monumentelor naturale 

(arii naturale; rezervaţie ştiinţifică; parc naţional, monument al 

naturii; rezervaţie naturală; rezervaţie peisagistică; rezervaţie a 

biosferei; grădină botanică; grădină dendrologică; monument de 

arhitectură peisajeră; grădină zoologică). 

14. Explicaţi în ce constă fenomenul de asociere în strategia de 

distribuţie a produsului turistic rural. 

15. Estimaţi aportul contrapunerii interculturale asupra dezvoltării 

activităţilor de turism rural. 

 

Turism Internaţional 

1. Argumentaţi rolul turismului în tranzacţiile internaţionale, aportul 

lui la creşterea economică, ocuparea forţei de muncă, echilibrarea 

balanţei de plăţi externe a Statului. 

2. Evaluaţi rolul şi locul turismului în economia mondială, principalele 

fluxuri turistice internaţionale, prognozele şi tendinţele dezvoltării 

turismului internaţional  

3. Numiţi şi caracterizaţi activitatea principalelor organisme 

internaţionale, evaluaţi aportul reuniunilor internaţionale asupra 

dezvoltării activităţii turistice 

4. Evaluaţi cererea şi modul de distribuţie a  cererii, a produsului în 

turismul internaţional (itinerariile propuse în Republica Moldova) 

5. Evaluaţi oferta de servicii turistice, a  bazinelor tradiţionale şi noi în 

turismul  internaţional (Turcia). 

6.  Numiţi şi caracterizaţi tipurile instrumentelor de plată în turismul 

internaţional (România). 

7. Evaluaţi starea actuală de dezvoltare a industriei mondiale de cazare, 

reţelele hoteliere mondiale şi sistemele de clasificare a hotelurilor în 

lume (România). 

8.  Evidenţiaţi particularităţile şi caracterizaţi  sistemul de distribuţie în 

turismul internaţional 

9.  Evaluaţi nivelul de dezvoltare al industriei mondiale a agrementului 

(Disney Land). 

10. Explicaţi şi comentaţi omologarea formalităţilor turistice  în 

turismul internaţional (România). 

11. Explicaţi şi comentaţi conţinutul contractului internaţional de 

cooperare turistică. 

12. Identificaţi şi descrieţi situaţiile care necesită protecţia securităţi 

turistului în călătoriile internaţionale, explicaţi modalităţile de asigurare 

a securităţii şi protecţiei juridice a turiştilor. 

13.  Numiţi şi comentaţi obiectivele şi instrumentele politicilor turistice. 

14.  Numiţi şi comentaţi  obiectivele şi componentele planului turistic. 

15. Numiţi şi caracterizaţi  regiunile turistice ale lumii conform 

Organizaţiei Mondiale a Turismului. 
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