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2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Coordonator de disciplină / Titularul
activităţilor de curs
Tutore / Titularul activităţilor de tutorat
/ activităţi aplicative asistate
Anul de studiu II
Semestrul
Regimul disciplinei

PLANIFICARE ÎN TURISM
Conf. univ. dr. Viorel Neculai CHIRIŢĂ
Conf. univ. dr. Viorel Neculai CHIRIŢĂ
3

Tipul de evaluare

Examen

Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I Totalul de ore de activități didactice pe semestru din 14
planul de învăţământ

AT

4

TC

10

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a) Studiul după manualul ID
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire teme, laboratoare, referate, portofolii şi eseuri
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DA

AA

ore
28
62
43
3

150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
• Geografia turismului, Geografia regională, Geografie economică, Geografia populaţiei şi
aşezărilor omeneşti
Competenţe
• Analiză tipurilor și formelor de turism în profil teritorial şi orientare informaţională specifică
pentru dezvoltarea capacității de diagnostic a fenomenului turistic în profil teritorial.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Activitate de autoinstruire
• Laptop/Desktop, conexiune la internet, suportul de curs în formatul pus la dispoziția
studentului, materialele postate pe platforme electronice, bibliografie recomandată;
• hărţi generale şi tematice ale continentelor, hărţi tematice ale României, imagini cu
forme de amenajări turistice.
Desfăşurare
AT
• Sala cu dotări specifice: videoproiector, PC conectat Internet, hărţi generale şi
aplicaţii
tematice ale continentelor, hărţi tematice ale României, imagini cu forme de
amenajări turistice, planuri urbane și structuri rurale (materiale cartografice murale).
TC
•
AA
•
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe CP 1. Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legi, procese şi fenomene geografice, explicarea
profesionale genezei şi evoluţiei lor, evaluarea consecinţelor pe care le au asupra sistemelor;
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Competenţe
transversale

• C1.1. Evaluarea consecințelor fenomenelor și proceselor geografice asupra sistemelor naturale și
antropice;
CP 2. Identificarea şi analiza sistemelor geografice locale și regionale
• C 2.1. Identificarea componentelor sistemului fizico-geografic la nivel local şi regional;
• C 2.2. Identificarea componentelor sistemului socio-geografic la nivel local şi regional;
CP 3.Prelucrarea datelor obținute în cadrul unor cercetări teoretice şi analiza rezultatelor
• C3.1. Identificarea surselor de date ce pot fi utilizate pentru analiza componentelor sistemului
geografic;
• C3.2. Colectarea datelor pentru analize geografice la nivel local şi regional;
• C3.3.Prelucrarea datelor colectate prin metode specific;
• C.3.4. Analiza rezultatelor obţinute din perspectiva diferenţierilor macro şi micro teritoriale;
CP 4. Argumentarea soluţiilor pe baza coroborării informaţiilor din diferite surse, cu caracter didactic,
ştiinţific şi de popularizare din domeniul Geografiei;
• C4.1. Efectuarea de corelații între informațiile geografice;
• C4.2. Selectarea şi interpretarea informaţiilor furnizate de diversele surse consultate;
• C4.3. Realizarea unor corelaţii între informaţiile selectate în vederea obţinerii unei imagini de
ansamblu asupra sistemului geografic;
C5.1. Selectarea și utilizarea metodelor și programelor GIS adecvate cercetării
sistemelor geografice
C5.2. Efectuarea analizei statistice și spațiale în cadrul GIS
C5.3. Utilizarea GIS pentru analiza componentelor geografice si a reprezentării lor
cartografice
CP6 Analiza componentelor geografice în studii de fezabilitate pentru investiții;
C6.1. Analiza componentelor sistemului-geografic in proiecte de investiții;
C6.2. Identificarea factorilor restrictivi de natura geografica in dezvoltarea unor proiecte de
investitii;
CP 7. Realizarea de studii de impact ale activităților antropice asupra mediului natural;
C7.1. Realizarea și evaluarea impactului activităților industriale asupra sistemelor geografice
locale sau regionale;
C7.2. Realizarea și evaluarea impactului activităților agricole asupra sistemelor geografice
locale sau regionale;
C7.3. Realizarea și evaluarea impactului activităților turistice asupra sistemelor geografice
locale sau regionale.
• CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a
valorilor codului de etică profesională
• CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de
grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate; acceptarea diversităţii de opinie;
• CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţii muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
• Obiectivul general al cursului este reprezentat de cunoaşterea, operaţionalizarea, corelarea şi
general al
integrarea conceptelor de bază: organizare, planificare, teritoriu în ansamblul sistemelor științelor
disciplinei
geografice;
• Formarea competenţelor specifice privind abordarea geografică a organizării teritoriului şi
articularea lor cu competenţele generale privind diagnoza şi prognoza teritorială;
• Formarea abilităţilor şi competenţelor de lucru cu materiale specifice activităţii de organizare
spaţiului geografic;
• Identificarea parametrilor privind diferenţierile regionale, fizico-geografice şi socio-economice în
cadrul continentelor.
Obiective
• Operaționalizarea şi corelarea conceptelor de bază: sistem, teritoriu, turism;
specifice
• Înțelegerea şi argumentarea soluţiilor de amenajare a teritoriului din perspectivă turistică;
• Ameliorarea instrumentelor de planificare teritorială contemporană în regiunile turistice ale
României;
• Dezvoltarea competenţelor specifice privind diagnoza şi prognoza teritorială geografică relevante
într-un sistem teritorial centrat pe activitate turistică. Cunoaşterea şi dezvoltarea capacităţii de
prezentare a elementelor de geografie regională mondială. Cunoaşterea modalităţilor de analiză a
informaţiei geografice regionale.
8. Conţinuturi
Unităţi de învăţare / Activităţi de autoinstruire (AI)

Nr.

Metode de predare/învățare

Recomandări

• UI.1 Introducere în amenajarea și planificare turistică.
Aspectele teoretice ale planificării și amenajării
teritoriului
și
încadrarea
amenajărilor
turistice;dimensiunea teoretică a planificării:procesuale,
teritoriale, factoriale, de ramură etc
• UI.2 Tipuri de sisteme teritoriale și de planificare
teritorială turistică. Definiții și structuri teritoriale
evolutive.
• UI.3 Tipuri de teritorii/sisteme teritoriale aferente STR
(sistemelor teritoriale rurale). Planificare turistică în
condițiile amenajării turistice specifice- studii de caz
Bucovina.
• UI.4 Relațiile teritoriale generate de procesul de
planificare și amenajare al STT (sistemelor teritoriale
turistice):
• Relația complexă dintre amenajare-atractivitateaccesibilitate;
• Tipuri
de
stațiuni
turistice/sisteme
teritoriale/regiuni, în funcție de încărcătura
potenţialului şi a resurselor turistice.
• UI.5. Actorii organizării şi planificării turistice;
Componentele operaționale ale SST: funcția turistică,
dinamica fenomenului turistic, dezvoltarea durabilă prin
turism. Rolul antreprenorilor și menagerului AT rurale.

ore
2

2

2

2

2

• UI.6. Principiile amenajării și organizării spațiului
turistic. Principiile fundamentale ale organizării
spațiului turistic vs spațiul geografic. Relevanța
teritorială/spațială tipurilor și formelor de turism.
Tipuri de STT din prisma amenajării turistice

2

• UI.7 Tipuri de planificare teritorială în diferitele
categorii de SST din spațiile geografice turistice de
dominante albe; particularitățile AT din domeniul
schiabil; Studiu de caz: stațiunile turistice din
Bucovina.
• UI.8 Planificarea turistică și categorii de amenajări şi
mecanisme teritoriale în regiunile specifice SST
montan vs STT ”albe”
• Forme și tipuri de amenajări turistice asociate
potențialului turismului montan: relațiile dintre STTM
( sistemele teritoriale turistice montane) și ariile
protejate.
• UI.9 Obiectivele și principiile amenajărilor turistice.
Relații dintre principiile de amenajare și realitatea
teritoriilor turistice ca STT

2

• UI.10 Planificarea turistică a sistemelor teritoriale de
dominantă turistică albastră;
• tipologii de amenajări turistice în mediul litoralstudii de caz;
• pericolele dezvoltării neplanificate a STT:
”betonizarea”
plajelor,
supraaglomerarea
turistică, urbanizarea excesivă, infrastructuri cohabitate perturbatoare;
• relațiile în teritoriu dintre amenajările turistice și

Analiza diferitelor concepte
prezentate în materialul de
curs;
Problematizarea/autoevaluarea
și coroborarea cunoștințelor
Concepte
prezentate
în
materialul de curs;
Problematizarea/autoevaluarea
și coroborarea cunoștințelor
Concepte prezentate în
materialul de curs;
Problematizarea/autoevaluarea
și coroborarea cunoștințelor
Problematizarea/
autoevaluarea și coroborarea
cunoștințelor de la discipline
conexe
Conversația euristică metode
expozitive power point;
Analize pe hărți tematice
Problematizarea/
autoevaluarea și coroborarea
cunoștințelor de la discipline
conexe
Conversația euristică, metode
expozitive, power point;
Analize pe hărți tematice
Problematizarea/
autoevaluarea și coroborarea
cunoștințelor de la discipline
conexe
Conversația euristică, metode
expozitive, power point;
Analize pe hărți tematice
expunere, conversaţia
euristică, problematizarea,
demonstraţia,
studiu de caz

interpretarea
datelor din studii
de caz
interpretarea
datelor din studii
de caz
expuneri orale,
prezentări Power
Point, materiale
video
interpretarea
datelor din studii
de caz

interpretarea
datelor din studii
de caz

Problematizarea pe
baza studiilor de
caz și a testelor de
autoevaluare.

expuneri orale,
prezentări Power
Point, materiale
video

2

Problematizarea/
autoevaluarea și coroborarea
cunoștințelor de la discipline
conexe
Analize pe hărți tematice

Problematizarea pe
baza testelor de
autoevaluare

2

Problematizarea/
autoevaluarea și coroborarea
cunoștințelor de la discipline
conexe
Analize pe hărți tematice
Cunoașterea problematicii din
suportul de curs

Problematizarea pe
baza testelor de
autoevaluare

2

Studii de caz în
context
regional
specific

ariile litorale protejate/situri Natura 2000.
Litoralul și frișele turistice din perspectiva
dezvoltării teritoriale neplanificate/spontane sau
voluntare.
• UI.11 Planificarea turistică a sistemelor teritoriale de
dominantă turistică verde, problematica planificării în
ariilor protejate pentru SST, Dezvoltarea turismului din
vecinătatea ariilor protejate- ecoturismul.
• Planificarea turistică a sistemelor teritoriale de
dominantă turistică culturală;
• Principiile amenajărilor turistice în asociere cu
prevederile legii conservării și protejării
patrimoniului cultural. Peisajele culturale ca
forme ale SSTC
• UI.12 Planificarea turistică și categorii de amenajări şi
mecanisme teritoriale de dezvoltare a turismului în
ariile urbane (SSTU)

2

Cunoașterea problematicii din
suportul de curs

Particularizarea
conceptelor legate
de turismul verdeanalize și
autoevaluări.
Studii de caz
pentru SST verde.

2

Problematizarea/
autoevaluarea și coroborarea
cunoștințelor de la discipline
conexe

Studii
SSTU

de

caz

4
Problematizarea/
Studii de caz
• UI.13 Sisteme europene de amenajare şi planificare
autoevaluarea și coroborarea
teritorială în regiuni turistice;
cunoștințelor de la discipline
• Concepții și strategii locale de amenajare si
conexe
dezvoltare turistica in România analize SWOT
și analize diagnostic teritorial.
• Obiectivele majore ale Planului National de
Dezvoltare a Turismului- concordanțe și
discordanțe teritoriale turistice. Aspecte privind
riscurile prin amenajare turistică
Bibliografie
Cândea, Melinda, Bran Florina (2001) - Spațiul geografic românesc,- organizare, amenajare,dezvoltare durabilă.
Ed. Economică, București.
Cândea, Melinda, Bran Florina, Cimpoeru Irina (2006) - Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea durabilă a
spaţiului geografic, Editura Universitară, Bucureşti.
Chiriță V., Schmitz S (2017) - Les friches miniere comme payssages culturelle, regard croisee Bucovine-Wallonie,
Press universitaire Liege, Belgique Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj –Napoca.
Cocean P., Deszi St. (2009) - Geografia Turismului, Ed Presa Clujeană, Cluj Napoca.
Ianoş, I. (1987) – Oraşele şi organizarea spaţiului geografic, Ed. Tehnică, Bucureşti.
Ianoş, I. (2001) – Sisteme teritoriale, Ed. Tehnică, Bucureşti.
Ianoş, I. (2004) – Dinamica urbană, Ed. Tehnică, Bucureşti
Ianoş, I., J.B. Humeau (2000) – Teoria sistemelor de aşezări, Ed. Tehnică, București.
Matei Daniela, (2005), Turismul rural – teorie și realitate, Editura Terra Nostra, Iași.
Pușcașu, Violeta (2005) – Planificarea sistemelor teritoriale, Ed. Didactică si Pedagogica, București.
Pușcașu, Violeta (2008), Dezvoltare și planificare urbană. Ed. Europlus, Galați.
Surd V., coord., (2005), Amenajarea teritoriului și infrastructuri tehnice, ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj –
Napoca.
Zotic V. (2005) - Componentele operaționale ale organizării spațiului geografic.
Bibliografie minimală
Ianoş, I. (2001) – Sisteme teritoriale, Ed. Tehnică, Bucureşti.
Ciangă N., Deszi. St, (2007) - Amenajare turistică, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca.
Surd V., coord., (2005) - Amenajarea teritoriului și infrastructuri tehnice, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj –
Napoca.
Pușcașu, Violeta (2005) – Planificarea sistemelor teritoriale, Ed. Didactică și Pedagogică, București.
Zotic V. (2005) - Componentele operaționale ale organizării spațiului geografic.
Activități de tutoriat (AT) și de evaluare pe parcurs
(TC)
AT1
• Dezvoltarea în profil teritorial/regional - Planul National
de Dezvoltare al României, sisteme de dezvoltare propuse
prin strategii locale de dezvoltare.

Nr. ore
2

Metode de
predare/învăţare
Problematizarea,
Aplicaţii asistate PC
Expunerea pe baza
power
point
și

Recomandări
Dezbateri, prezentări
de rapoarte, studii de
caz la nivel județean
și local.

• Prezentarea principiilor de bază în conturarea PATNsecțiunea V. Turism; PATJ Suceava - Secțiunea turism;

interpretării
tematice;

hărților

AT2
Planificarea turistică în sisteme teritoriale turistice de
dominantă albă; tipuri și forme de structurare și de
funcționalitate turistică montane/spațiului turistic de
dominantă albă; Actorii spațiului - relația dintre
administrație-comunitate - antreprenori și specialiști în
conturarea STT

2

Problematizarea,
Aplicaţii
asistate
Expunerea pe baza
power
point
și
interpretării hărților
tematice

TC1.
Planificarea turistică și principiile amenajărilor turistice în
STT verde-ariile protejate.
•
STT Verzi.Studii de caz. (problematica OST în
ariilor protejate; SST culturale, exemplificări. Exemplificări
- AT din stațiunile montane)
•
Exemplificări ale sistemelor de organizare turistică
în diferite spații geografice relevante prin amenajări
turistice - exemplificări privind frișele turistice existente.
TC2
Sisteme teritoriale turistice de dominantă albastră și
culturală

5

Problematizarea,
Aplicaţii asistate PC.
Elaborarea schemelor
logice ADT (Analiză
diagnostic teritorial)

5

Problematizarea,
Tipologia pensiunilor
turistice și a ADT
pentru STTA

Analiza
diagnostic
teritorial a stațiunilor
turistice
din
Bucovina;
disfuncționalități
asociate amenajărilor
turistice
Dezbateri,
Prezentarea
proiectelor
de
OST/PT
Analiza
diagnostic
teritorial;
disfuncționalități
asociate amenajărilor
turistice.
Dezbateri
privind criteriile de
diferențiere a SST
montane
Analiza
structurii
STT litorale. Analiza
diagnostic teritorial.
Studii de caz pentru
tipuri de pensiuni
turistice.

TIPURI/VARIANTE DE TEME DE PROIECTE/REFERATE
V1- Identificarea, cartarea și tipologizarea arealelor turistice de tip STT .
•
Valorificarea conceptelor de Sistem teritorial turistic la nivelul unui UAT ( aspecte administrative și legislative);
•
SST din perspectiva potențialului turistic existent și al amenajărilor turistice;
•
Disfuncționalități asociate dezvoltării/extinderii STT;
V 2- Reprezentarea grafică și cartografică a diferiților indicatori compoziți de turisticitate regională; analiză
comparativă
Exemplu: GOT=gradul de ocupare turistică; alț
•
Indicatori compoziți privind turismul din diferite spații geografice
•
Analiza STT de dominantă albă, verde,montană, albastră etc.
•
Reprezentarea cartografică a fenomenului turistic la nivel teritorial, e baza indicatorilor din www.Tempo on line.
•
Interpretarea diferențierilor teritoriale privind indicatorii de turism la nivel național.
V 3- Strategii de dezvoltare turistică
•
Legislația privind categoriile de amenajări turistice ( exemplifcări la nivel de stațiune turistică);
•
Categorii de amenajări turistice acreditate ( site-ul Ministerului Economiei- secțiunea Turism, exemplificări la
nivelul de stațiune turistică);
•
Direcțiile dezvoltare turistică pentru o localitate cu potențial de stațiune turistică în devenire;
•
Tipuri de pensiuni/amenajări turistice din Regiunea Turistică Bucovina;
•
Perioada crizei sanitare generată de SARS COV2 și direcțiile de dezvoltare ale turismului în stațiunile turistice
din România;
•
Practica itinerantă –de o zi: obiectivele asociate dezvoltării turismului în perioada crizei sanitare la Gura
Humorului.
•
Analiza SWOT a unui SST.
V 4: Elaborarea unui ghid turistic al unui UAT/obiectiv turistic, din proximitatea orașelor de reședință sau a
UAT de reședință.
‐ Structura ghidului turistic
Bibliografie
Cândea, Melinda, Bran Florina, Cimpoeru Irina (2006) - Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea durabilă a
spaţiului geografic, Editura Universitară, Bucureşti.

Ciangă N., Deszi. St, (2007), Amenajare Turistică, ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj -Napoca
Ianoş, I. (2001) – Sisteme teritoriale, Ed. Tehnică, Bucureşti.

Pușcașu, Violeta (2005) – Planificarea sistemelor teritoriale, Ed. Didactică si Pedagogica, București.
Surd V., coord., (2005) - Amenajarea teritoriului și infrastructuri tehnice, ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj –
Napoca.
Zotic V. (2005) - Componentele operaționale ale organizării spațiului geografic.
Bibliografie minimală
Cândea, Melinda, Bran Florina, Cimpoeru Irina (2006) - Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea durabilă a
spaţiului geografic, Editura Universitară, Bucureşti.

Ciangă N., Deszi. St, (2007), Amenajare Turistică, ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj -Napoca
Ianoş, I. (2001) – Sisteme teritoriale, Ed. Tehnică, Bucureşti.
Pușcașu, Violeta (2005) – Planificarea sistemelor teritoriale, Ed. Didactică si Pedagogica, București.
9.
•

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Noţiunile studiate sunt compatibile cu cele prezentate în universităţile din ţară şi străinătate pentru domeniul
geologiei, particularitatea fiind dată doar de structurile geologice specifice fiecărei ţări.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

• Cuprinderea informaţiilor privind spaţiul
geografic național și tipologii de sisteme
teritoriale turistice funcționale la nivel mondial;
capacitatea de a elabora analiza SWOT;
• Înţelegerea şi redarea corectă a conceptelor de
diferenţieri teritoriale privind OST, vectori de
AI
dinamică teritoriale, structuri teritoriale
specifice diferitelor SST;
• Cunoştinţe privind spaţiul geografic mondial şi
ancorarea acestora în cele dobândite prin
disciplinele de geografie generală;
• Organizarea cunoştinţelor specific caracterului
geografiei regionale actuale.
• Identificarea mijloacelor de informare şi de
susţinerea argumentată a celor din cadrul
geografiei regionale, a căilor optime de
recunoaştere a informaţiilor referitoare la
AT
diferite SST;
• Elaborarea unor referate pe baza informaţiilor
preluate critic din bibliografie şi din alte surse
(internet, hărţi tematice şi din articole
ştiinţifice).
• Identificarea surselor și mijloacelor de
informare şi de susţinerea argumentată a
celor din cadrul OST ( Organizării Spațiului
Turistic) și Geografiei regionale, cu
instrumentele specifice documentelor din
adminsitrațiile locale și județene (PATJ,
PUG; PUZ, Strategiilor de dezvoltare locală
TC
și strategiilor turistice etc).
• Elaborarea Proiectelor pe baza informaţiilor
preluate critic din bibliografie şi din alte
surse documentare (internet, hărţi tematice şi
documente pragmaice-poz a); capacitatea de
sintetizare și analiză a informațiilor
cartografice și statistice de pe www.tempo on
line.ro.
AA
Standard minim de performanţă

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Evaluare sumativă prin
examen scris

60%

-

-

Evaluare pe parcurs, teste de
evaluare şi analizele frontale

40%

-

•
•
•
•

•

însuşirea vocabularului aferent sistemului ştiinţelor geografice, respectiv ale organizării spațiului geografic;
cunoașterea particularităților de amenajare optimă cu scop turistic, a particularităților SST, dovedite prin
structura, funcționalitate și dinamică;
cunoaşterea şi argumentarea geografică a datelor cartografice de organizare ale spațiilor geografice
exemplificate, şi interpretarea corectă a particularităţilor geografice diferenţiere a organizării teritoriale;
identificarea şi recunoaşterea modalităților concrete de diagnoză teritoriale pentru diferite categorii de SST;
capacitatea elaborării şi editării materialelor scrise şi cartografice pentru susţinerea caracteristicilor de
organizare a spațiului geografic.

Data completării
25.09.2021

Semnătura coordonatorului de disciplină
Conf. univ. dr. Viorel Neculai CHIRIŢĂ

Semnătura tutorelui
Conf. univ. dr. Viorel Neculai CHIRIŢĂ

Data avizării în departament
27.09.2021

Semnătura directorului de departament
Lector univ. dr. Despina SAGHIN

Data aprobării în Consiliul facultăţii
27.09.2021

Semnătura decanului
Profesor univ. dr. Florin PINTESCU

