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Calendarul universitar/graficul procesului de studii 

Anul 

de 

studii 

Activităţi didactice Sesiuni de Stagii de 

practică 
Vacanţe 

Sem.I Sem.II Iarnă Vară Iarnă Primăvară Vară 

Anul 

I 

11.09-

23.12 
(15 

săptămâni) 

29.01-

19.05 
(15 

săptămâni) 

8.01-27.01 

(3 
săptămâni) 

21.05-

09.06 
(3 

săptămâni) 

- 25.12-

08.01 
(2 

săptămâni) 

Paște (1 

săptămână) 
9-16 

aprilie 

25.06-

31.08 
(10 

săptămâni) 

Anul 

II 

11.09-
23.12 

(15 

săptămâni) 

29.01-
19.05 

(15 

săptămâni) 

8.01-02.02 
(4 

săptămâni) 

04.06-
30.06 

(3 

săptămâni) 

20.11-
23.12  

Practica 

de 

specilitate  
(5 

săptămâni) 

25.12-
08.01 

(2 

săptămâni) 

Paște (1 
săptămână) 

29.04-

06.05 

- 

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE INVĂŢĂMÂNT 

Cod Modulul / disciplina 
Total 

ore 

Inclusiv 
Numărul de ore 

pe săptămână 

F
o
rm

a
 d

e 
ev

a
lu

a
re

 

N
u

m
ă
r 

d
e 

cr
ed

it
e 

C
o
n

ta
ct

 

d
ir

ec
t 

L
u

cr
u

 

in
d

iv
id

u
a
l 

C
u

rs
 

S
em

in
a
ri

i 

L
a
b

o
ra

to
r 

ANUL I 

Semestrul I 

F.01.O.01 Economia întreprinderii hoteliere 240 60 180 2 2  E 8 

F.01.O.02 Planificarea teritorială a turismului. 

Dezvoltarea turismului durabil 
240 60 180 2 2  E 8 

F.01.O.03 Sisteme informaţionale în servicii 

hoteliere şi turism  
210 60 150 2 2  E 7 

S.01.O.04 Marketing în ospitalitate şi turism  210 60 150 2 2  E 7 

Total  Sem. I 900 240 660 8 8   30 

Semestrul II 

F.02.O.05 Management în ospitalitate şi turism  240 60 180 2 2  E 8 

S.02.O.06  

 

Tehnici cantitative în servicii 

hoteliere şi turism. Tehnici calitative 

în servicii hoteliere şi turism  

240 60 180 2 2  E 8 

S.02.A.07 

 

S.02.A.08 

Comunicare, promovare şi vînzări în 

turismul cultural 

Marketing E-tur 

210 60 150 2 2  E 7 

S.02.A.09 

 

S.02.A.10 

Managementul financiar a produselor 

hoteliere şi turistice 

Gestiunea costurilor în industria 

hotelieră şi turism 

210 60 150 2 2  E 7 

Total Sem. II 900 240 660 8 8   30 

TOTAL ANUL I 1800 480 1320 16 16   60 
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ANUL II 

Semestrul III 

S.03.O.11 
Managementul proiectelor în servicii 

şi turism 
150 40 110 2 2  E 5 

S.03.A.12 
Etică şi sustenabilitate în servicii 

hoteliere 
150 40 110 2 2  E 5 

S.03.A.13 

 

S.03.A.14 

Comportament organizaţional 

corporativ şi dezvoltarea personalului 

Managementul resurselor umane în 

hotelărie şi turism 

150 40 110 2 2  E 5 

S.03.A.15 

 

S.03.A.16 

Tehnica operaţiunilor Front/Back 

Office 

Strategii şi practici în industria 

hotelieră şi turism 

150 40 110 2 2  E 5 

 Practica de specialitate 300  300    E 10 

Total Sem.  III 900 160 740 8 8   30 

Semestrul IV 

 Teza de master 900  900    E 30 

Total   Sem.  IV 900  900     30 

TOTAL ANUL II 1800 160 1640 8 8   60 

TOTAL 
3600 640 2960 24 24   

12

0 

 

Stagiile de practică 

Nr. 

d/o 
Stagiile de practică Sem. Săptămâni ore Perioada 

Număr de 

credite 

1 Practica de specialitate III 4 300 noiembrie/decembrie 10 

Total  300   10 

 

LISTA CURSURILOR LA LIBERA ALEGERE 

Cod 
Denumirea unităţii de 

curs 

Total 

ore 

Inclusiv 
Forma de 

evaluare 
Nr. credite Contact 

direct 

Lucru 

individual 

Modulul Oenologic 

L.02.A.01 Oenologie (Partea 1) 150 45 105 E 5 

L.03.A.02 Onologie (Partea 2) 150 40 110 E 5 
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Prerechizit pentru programele de master ale domeniului de formare profesională "812.1 Turism" 

 

 

 

  

Cod Modulul / disciplina 
Total 

ore 

Inclusiv 

Numărul de ore 

pe săptămână Forma 

de 

evaluar

e 

Număr 

de 

credite 
Contact 

direct 

Lucru 

indivi-

dual C
u
rs

 

S
em

in
ar

 

L
ab

o
ra

to
r 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

F.01.O.0.01 Teorie economică 180 90 90 2 4  ex 6 

F.01.O.0.03 Monedă și credit 120 60 60 2 2  ex 4 

F.01.O.0.04 Bazele contabilității 150 75 75 2 3  ex 5 

F.03.O.0.17 Management 150 75 75 2 3  ex 5 

F.03.O.0.18 Finanțe 150 75 75 2 3  ex 5 

S.02.O.0.11 Marketing turistic și 

servicii hoteliere 

150 90 60 2 4  ex 5 

Total 900 465 435 12 19   30 
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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

Departamentul ”Economie, Marketing şi Turism”, Facultatea Ştiinţe Economice a 

elaborat programul de masterat Management şi marketing hotelier şi turism în urma 

implementării proiectului Tempus LMPH în parteneriat cu peste 30 de instituţii din Republica 

Moldova, Georgia şi Azerbaidjan (în calitate de ţări beneficiare), precum şi Portugalia, Franţa, 

Spania, Bulgaria, România, Grecia, Italia, etc. (în calitate de ţări coordonatoare) pentru formarea 

specialiştilor în domeniul – 812. Servicii Publice cu programul„Management şi marketing 

hotelier şi turism”. 

Scopul programului de master ”Management şi marketing hotelier şi turism” constă în 

formarea de competenţe în domeniul sectorului public şi privat cu specialişti – în sectorul 

serviciilor hoteliere şi turism, precum şi formarea unui nucleu de cercetare, în care masteranzii, 

în colaborare cu specialiştii în domeniu vor studia disciplinele din planul de învăţămînt şi vor 

identifica priorităţile următorilor ani. 

Obiectivele principale ale programului de master sunt: evaluarea problemelor 

contemporane referitoare la oferirea posibilităţii dezvoltării personale, intelectuale şi 

profesionale a masteranzilor, înţelegerea elementelor specifice industriei hoteliere şi turism, 

identificarea tendinţelor, caracteristicilorşi tehnicilor de management şi marketing, aplicarea TIC 

în procesul de activitate, utilizarea metodelor şi tehnicilor de analiză a pieţei serviciilor hoteliere, 

oferirea cunoştinţelor tehnice şi mijloacelor necesare dezvoltării şi elaborării proiectelor turistice 

în scopul maximizării performanţei activităţii turistice, analiza, evaluarea şi oferirea de soluţii 

pentru probleme complexe în domeniu, etc. 

Programul de masterat, de asemenea, urmăreşte perfecţionarea standardelor de elaborare 

a curriculum-urilor şi a metodelor de predare, prin şcolarizarea lectorilor implicaţi în programul 

de master asupra modelelor de curriculum din universităţile partenere a Proiectului TEMPUS 

LMPH şi prin asistenţa academică a profesorilor de peste hotare la elaborarea şi îmbunătăţirea 

curricumului şi programelor de curs, la actualizarea şi dezvoltarea metodelor interactive de 

predare. Acestea vor avea un rol critic în cadrul Masterului pentru a evita perpetuarea stilului 

tradiţional de predare. 

Necesitatea pregătirii specialiştilor în domeniul serviciilor hoteliere şi turismului a 

derivat din Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020” din Republica Moldova, cât şi 

amplificarea transformărilor sistemice ale economiei naţionale şi internaţionale, dezvoltării 

dinamice a sectorului serviciilor hoteliere şi turism atât în Republica Moldova cât şi peste hotare.  

Distinctivitatea şi unicitatea programului dat constă în reliefarea necesităţilor economiei 

reale din sectorul hotelier şi turism, care au fost evidenţiate în urma efectuării unei cercetări şi 

anchetarea şi intervierea a peste 500 de profesionişti din domeniu care au stipulat necesarul de 

competenţe genericie şi specifice care trebuie să le deţină un angajat la finisarea programului de 

master.  

Absolventul acestui program de masterat va putea să lucreze în cadrul structurilor de 

cazare colectivă şi anume în hoteluri şi agenţii de turism, în moteluri, pensiuni turistice şi 

agroturistice, case pentru oaspeţi ocupînd diferite posturi din nivelul ierarhic al structurilor de 

cazare. 

Ocupaţii tipice pentru absolvenţi:  

Domeniile 

de 

specializare 

Categorii/grupuri de profesii pe domenii 

de activitate (potrivit Clasificatorului 

ocupaţiilor în vigoare în RM) 

Lista profesiilor conform 

specializării 

Servicii 

publice 

 

- manager - specialist a diferitor 

compartimente din turism şi industria 

hotelieră, 

- şef de serviciu marketing, vânzări, 

Director complex de cazare, 

Director hotel, 

Director pensiune, Conducător 

pensiune turistică (rurală, 
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logistică hotelieră, 

- manager coordonator front-office din 

hotel, 

- manager back-office din hotel, 

- coordonator al compartimentelor de 

specialitate la Agenţia Turismului a 

Republicii Moldova, 

- conducător ai compartimentelor de 

dezvoltare ştiinţifico – tehnică din domeniul 

turismului, 

- conducător de întreprinderi din industria 

turismului, 

- profesor în învăţămîntul secundar general. 

agroturistică), 

Director unitate cazare (altele decât 

cele sus-indicate), 

Şef tabără (sportivă, de întremare 

etc.), 

Director executiv unitate de cazare 

(pentru toate tipurile de unităţi de 

cazare), 

Administrator, 

Manager în activitatea hotelieră,  

Manager marketing şi vânzări, 

Manager operaţiuni si servicii 

hoteliere, 

Manager informaţii şi reclamă,  

Manager personal (resurse umane), 

Manager pentru dezvoltarea 

tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor. 

 

COMPETENŢELEPROGRAMULUI DE MASTERAT: 

Competenţe generale:  

1. Cunoaşterea şi aplicarea limbii engleze în procesul de activitate şi în relaţiile cu clienţii şi 

utilizarea unui vocabular profesionist în relaţii de afaceri 

2. Aplicarea TIC în procesul de activitate (Office, Internet Explorer, Acces, Programe 

specializate e.t.c.) 

3. Abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă 

4. Aplicarea normelor de etică profesională 

Competenţe specifice: 

5. Gestionarea activităţilor în domeniul turismului şi serviciilor hoteliere 

6. Utilizarea metodelorşi tehnicilor de analiză a pieţei serviciilor hoteliere 

7. Elaborarea şi implementarea strategiilor şi tacticilor de dezvoltare şi promovare a turismului 

şi a unităţii hoteliere 

8. Organizarea serviciilor hoteliere, house keeping, room service,loundry. 
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Matricea corelării finalităților de studiu a programului cu cele ale unităților de curs 

Competențe  

Disciplina  

Codul 

disciplinei 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Economia întreprinderii hoteliere F.01.O.01         
Planificarea teritorială a turismului. 

Dezvoltarea turismului durabil 

F.01.O.02         

Sisteme informaţionale în servicii 

hoteliere şi turism  

F.01.O.03         

Marketing în ospitalitate şi turism  S.01.O.04         

Management în ospitalitate şi turism  F.02.O.05         
Tehnici cantitative în servicii hoteliere şi 

turism. Tehnici calitative în servicii 

hoteliere şi turism  

S.02.O.06  

 

        

Comunicare, promovare şi vânzări în 

turismul cultural 

S.02.A.07         

Marketing E-tur S.02.A.08         

Managementul financiar a produselor 

hoteliere şi turistice 

S.02.A.09         

Gestiunea costurilor în industria hotelieră 

şi turism 

S.02.A.10         

Managementul proiectelor în servicii şi 

turism 
S.03.O.11 

        

Etică şi sustenabilitate în servicii hoteliere S.03.A.12         

Comportament organizaţional corporativ 

şi dezvoltarea personalului 

S.03.A.13         

Managementul resurselor umane în 

hotelărie şi turism 

S.03.A.14         

Tehnica operaţiunilor Front/Back Office 
S.03.A.15 

 

        

Strategii şi practici în industria hotelieră şi 

turism 

S.03.A.16         

Practica de specialitate          

Teza de master          
 


