
Disciplina: Turism si agroturism, norme si legislatie  

Anul de studii: IV IFR  

Semestrul: 7 

 

CALENDARUL DISCIPLINEI 

 

 

 

S
ăp

tă
m

ân
a SEMINAR  LABORATOR  PROIECT  VERIFICĂRI 

Tematica abordată Data Lucrare de 

laborator 

Termen 

programat 

Tematica 

abordată 

Termen 

predare 

Data Tipul 

(E/C/V) 

P
re

g
ăt

ir
e 

cu
re

n
tă

 

1 Întocmirea cărţii pensiunii 

turistice rurale ca mijloc de 

evidenţă a activităţii 

economico-financiare 

01.10.16 

0800-1000 gr.2. 

1000-1200 gr.1. 

 

      

2 Întocmirea cărţii pensiunii 

turistice rurale ca mijloc de 

evidenţă a activităţii 

economico-financiare 

07.10.16 

1600-1800 gr.2. 

1800-2000 gr.1. 

 

      

3 Utilizarea chestionarului în 

evaluarea eficienţei 

agroturismului si turismului 

rural 

14.10.16 

1600-1800 gr.2. 

1800-2000 gr.1 

      

4 Utilizarea chestionarului în 

evaluarea eficienţei 

agroturismului si turismului 

rural 

21.10.16 

1600-1800 gr.2. 

1800-2000 gr.1. 

 

      

5 Utilizarea indicatorilor 

resurselor materiale din 

agroturism si turismul rural 

28.10.16 

1600-1800 gr.2. 

1800-2000 gr.1 

 

      



6 Utilizarea indicatorilor 

resurselor materiale din 

agroturism si turismul rural 

04.11.16 

1600-1800 gr.2. 

1800-2000 gr.1 

      

7 Turismul rural în ipostaze 

specifice – studii de caz   
11.11.16 

1600-1800 gr.2. 

1800-2000 gr.1. 

 

      

 8 Turismul rural în ipostaze 

specifice – studii de caz   
18.11.16 

1600-1800 gr.2. 

1800-2000 gr.1 

      

 9 Test de verificare a 

cunostintelor 
25.11.16 

1600-1800 gr.2. 

1800-2000 gr.1 

      

 10 Organizaţiile profesionale 

naţionale şi internaţionale din 

domeniului agroturismului şi 

prezentarea formelor 

organizatorice actuale  ale  

turismului  rural şi 

agroturismului în România 

02.12.16 

1600-1800 gr.2. 

1800-2000 gr.1. 

 

 

      

 11 Organizaţiile profesionale 

naţionale şi internaţionale din 

domeniului agroturismului şi 

prezentarea formelor 

organizatorice actuale  ale  

turismului  rural şi 

agroturismului în România 

09.12.16 

1600-1800 gr.2. 

1800-2000 gr.1 

      

 12 Sistemul de indicatori in 

agroturism 
16.12.16 

1600-1800 gr.2. 

1800-2000 gr.1 

 

 

      



 13 Sistemul de indicatori in 

agroturism 
06.01.17 

1600-1800 gr.2. 

1800-2000 gr.1. 

 

      

 14 Metode de studiere a pietei 

agroturistice.  Internet – 

distribuţie şi promovare în 

agroturism si turismul rural 

13.01.17 

1600-1800 gr.2. 

1800-2000 gr.1 

      

S
es

iu
n
e 

ex
am

en
e 1 16.01.2017 - 05.02.2017      05.02.2017 V 

2 19.06.2017 – 25.06.2017       Restante 

3 1.09.2017 - 10.09.2017       Restante 

4         

E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs, P- proiect 

 

             Titular disciplină,  

Şef lucrări dr. Grigore Violeta                                                     

                                                                                                         


