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1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 
Facultatea Facultatea de Istorie și Geografie 
Departamentul  
Domeniul de studii Geografie 
Ciclul de studii Master 
Programul de studii Turism şi dezvoltare regională 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Management şi marketing turistic 
Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Alexandru Mircea NEDELEA 
Titularul activităţilor de seminar Asistent univ.dr. Costel Ioan Cioban 
Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare E 
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 
DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - impusă, DO - opţională , DF - facultativă  

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

Număr de ore pe săptămână 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator - Proiect - 
Totalul de ore din planul de învăţământ 28 Curs 14 Seminar 14 Laborator - Proiect - 
 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat   
Examinări 2 
Alte activităţi:  
 
 Total ore studiu individual 70 
Total ore pe semestru 100 
Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum •  
Competenţe •  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului •  
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar •  
Laborator •  
Proiect •  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

- definirea conceptelor de bază legate de politicile de management și marketing în turism 
- înţelegerea critică a problemelor cu care se confruntă firma de turism în relaţia cu mediul 
 de marketing; 
- capacitatea de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de rezolvare a unor 
probleme de marketing turistic şi de evaluare a concluziilor posibile; 
-  utilizarea corectă a termenilor de specialitate în domeniul managementului și marketingului turistic 
- descrierea fenomenelor de pe piaţa firmei turistice; 
- abilităţi de cercetare în domeniul marketingului turistic; 
- capacitatea de a soluţiona problemele de marketing în turism. 
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Competenţe 
transversale 

- implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu marketingul turistic, în cadrul Centrului 
de informare şi marketing turistic Bucovina (www.tourisminbucovina.ro),  
- abilitatea de a colabora cu specialişti din domeniul marketingului și turismului 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei 
 

Descrierea principalelor concepte legate de organizarea, planificarea şi 
coordonarea campaniilor de marketing  desfăşurate de firmele de turism; 
identificarea particularităţilor managementului și mixului de marketing în 
turism; explicarea modalităţilor de promovare a unei zone turistice 

 
8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
I. Management şi marketing turistic 
1.1. Particularităţi ale managementului turistic 
1.2. Marketingul în turism 

 

2 Prezentare PPT 
însoţită de prelegere 
- resurse materiale: 
videoproiectorul 

 

II. Piaţa turistică   
2.1. Cererea şi consumul turistic 
2.2. Oferta şi producţia turistică 

 

2 Prezentare PPT 
însoţită de prelegere 
- resurse materiale: 
videoproiectorul 

 

III. Politica de produs în turism   
3.1. Tipologia produselor turistice 
3.2. Calitatea produselor turistice 
3.3. Strategii de produs turistic 

 

2 Prezentare PPT 
însoţită de prelegere 
- resurse materiale: 
videoproiectorul 

 

IV. Politica de preţ în turism 
4.1. Fundamentarea preţurilor în turism 
4.2. Strategii de preţ în turism 
 

 

2 Prezentare PPT 
însoţită de prelegere 
- resurse materiale: 
videoproiectorul 

 

V. Politica de distribuţie 
5.1. Rolul distribuţiei în turism 
5.2. Canale de distribuţie 
5.3. Tipuri de intermediari 
5.4. Strategii de distribuţie în turism 

 

2 Prezentare PPT 
însoţită de prelegere 
- resurse materiale: 
videoproiectorul 

 

VI. Politica promoţională în turism   
         6.1. Promovarea turistică 
          6.2. Publicitatea turistică 
         6.3. Relaţiile publice  
          6.4. Promovarea vânzărilor produsului turistic 
          6.5. Marketingul direct 
          6.6. Forţa de vânzare 
 

4 Prezentare PPT 
însoţită de prelegere 
- resurse materiale: 
videoproiectorul 

 

Bibliografie 
1. Nedelea, Al., Piaţa turistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003 
2. Nedelea, Al., Politici de marketing în turism, Editura Economică, Bucureşti, 2003 
3. Nedelea, Al. (coord.), Turism. Concepte şi experienţe, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015,  
4. Nedelea, Al. (coord.), Turism. Teorie şi practică, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014,  
5. Nedelea, Al., Marketing în exerciţii: aplicaţii, studii de caz, teste, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

2009 
6. Nedelea, Al.M., M. Korstanje, Babu George, Strategic Tools and Methods for Promoting Hospitality and 

Tourism Services, IGI Global, USA, 2016, 
7. Nedelea, Al. (coord.), Elmazi, L., Babu, P.G., Banabakova, V., Tourism Marketing, Derc Publishing 

House, Tewksbury, Massachusetts, USA, 2008 
8. Balaure, V., Cătoiu, I, Veges, C., Marketing turistic, Ed. Uranus, Bucureşti, 2005 
9. Bucur-Sabo, M., Marketing turistic, Irecson, Bucureşti, 2006 
10. Lache, C., Marketing turistic, Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2002 
www.tourisminbucovina.ro – Centrul de informare şi marketing turistic Bucovina 
 

http://www.tourisminbucovina.ro/
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Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
 Promovarea turismului cultural şi religios din 
Bucovina / Neamţ / Romania / de pe plan internaţional 

2 resurse 
procedurale: 
evaluare şi exerciţii 
frontal, grup 
/pereche, individual  

- resurse 
materiale: 

videoproiectorul 

 

Activitatea de marketing a centrelor de informare  
turistică şi a asociaţiilor regionale de promovare 
turistică  
 

2 resurse 
procedurale: 
evaluare şi exerciţii 
frontal, grup 
/pereche, individual  

- resurse 
materiale: 

videoproiectorul 

 

Marketingul destinaţiei turistice ... 2 resurse 
procedurale: 
evaluare şi exerciţii 
frontal, grup 
/pereche, individual  

- resurse 
materiale: 

videoproiectorul 

 

Activitatea de management şi marketing în cadrul 
complexului hotelier ... / agenţiei de turism 

2 resurse 
procedurale: 
evaluare şi exerciţii 
frontal, grup 
/pereche, individual  

- resurse 
materiale: 

videoproiectorul 

 

Piaţa turistică europeană / asiatică / americană 
(caracteristici, motivaţii turistice, tendinţe) 
 

2 resurse 
procedurale: 
evaluare şi exerciţii 
frontal, grup 
/pereche, individual  

- resurse 
materiale: 

videoproiectorul 

 

Promovarea turistică a judeţului Suceava / zonei (a 
brandului) Bucovina 

2 resurse 
procedurale: 
evaluare şi exerciţii 
frontal, grup 
/pereche, individual  

- resurse 
materiale: 

videoproiectorul 

 

Strategii de marketing pentru promovarea turistică a 
cetăţilor medievale Suceava, Hotin şi Soroca 

2 resurse 
procedurale: 
evaluare şi exerciţii 
frontal, grup 
/pereche, individual  

- resurse 
materiale: 
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videoproiectorul 
Bibliografie 
1. Nedelea, Al., Piaţa turistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003 
2. Nedelea, Al., Politici de marketing în turism, Editura Economică, Bucureşti, 2003 
3.Nedelea, Al. (coord.), Turism. Concepte şi experienţe, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 
2015,  
4.Nedelea, Al. (coord.), Turism. Teorie şi practică, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014,  
5. Nedelea, Al., Marketing în exerciţii: aplicaţii, studii de caz, teste, Ed. Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 2009 
6.Nedelea, Al.M., M. Korstanje, Babu George, Strategic Tools and Methods for Promoting Hospitality and 
Tourism Services, IGI Global, USA, 2016, 
7. Nedelea, Al. (coord.), Elmazi, L., Babu, P.G., Banabakova, V., Tourism Marketing, Derc 
Publishing House, Tewksbury, Massachusetts, USA, 2008 
8.www.tourisminbucovina.ro – Centrul de informare şi marketing turistic Bucovina 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei Marketing turistic este în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare predate la 
programe de studii de master de la facultăţi de profil din ţară şi străinătate. În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii 
asociaţiilor profesionale şi cu angajatorii, aceştia au fost consultaţi cu privire la conţinutul disciplinei, astfel încât 
competenţele dobândite de absolvenţii acestei specializări să răspundă cerinţelor pieţei muncii. 

• Participarea la conferinţe organizate sub auspiciile USV, reuniuni de lucru, dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu 
oameni de afaceri sau responsabili pe domenii. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota 
finală 

Curs 

Însuşirea conţinutului teoretic conceptual al 
disciplinei Management și marketing turistic; 
Capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 
metodelor şi procedeelor specifice 
Managementului și marketingului turistic; 
Explicarea şi interpretarea conceptelor din 
domeniul managementului și marketingului 
turistic  
Cunoaşterea şi înţelegerea aspectelor legate de 
mamanegement și marketing turistic 

Examen scris tip grilă, 
accesul la examen fiind 
condiţionat de obţinerea 
notei 5 la evalaurea 
seminarului. 

50 % 

Seminar 

Însuşirea şi înţelegerea problematicii tratate la 
curs şi seminar . 
Capacitatea de a utiliza corect şi de a explica 
noţiunile fundamentale ale Managementului și 
marketingului turistic. 
A.seminar / proiect practic aplicatie promovare 
şi cercetare  
B.susţinere şi prezentare proiect 
C.2 teste scrise 

Evaluare continuă pe 
parcursul semestrului (pe 
baza testelor-grilă şi 
activităţilor individuale şi 
de grup susţinute în cadrul 
seminariilor: sarcini de 
grup, studiu individual, 
studiu de caz, comentariu 
de text, referat, aplicaţii 
practice) 

50 % 

Laborator     
Proiect     
Standard minim de performanţă 

- Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la nivelul ideilor esenţiale 
- Întocmirea referatului sau a proiectului ales din tematica propusă de titular 
- Abordarea cel puţin a 50% din  subiecte în cadrul examenului scris 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 
20.09.2022 
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Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

23.09.2022  
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 
26.09.2022  
 


