
 
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Economie 

1.4 Domeniul de studii  Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Economia comerțului, turismului şi serviciilor 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei ECOTURISM ŞI TURISM RURAL 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:  3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 48 din care:  3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  20 

Tutoriat 10 

Examinări 2 

Alte activități 5 

3.7 Total ore studiu individual 77 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3. 9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   Nu este cazul. 

4.2 de competenţe  Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noțiunilor specifice 
ecoturismului şi turismului rural 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  Sală cu videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sală cu videoproiector 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 p
ro

fe
s

io
n

a
le

  Definirea adecvată a noțiunilor și conceptelor ecoturismului și turismului rural  

 Explicarea şi interpretarea de date și informații cu privire la ecoturism și turism rural din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ, pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate turismului 

 Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice turismului pe baza 
conceptelor privind cererea şi oferta de servicii din ecoturism și turism rural, precum şi a 
comportamentului consumatorilor; 

 Rezolvarea problemelor cu referire la ecoturism și turism rural în contexte bine definite asociate 
conceperii, planificării şi executării de activități în cadrul firmelor de turism; 

 Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficiență a activității firmelor în vederea 
acordării de consiliere şi asistență în ceea privește partea de ecoturism și turism rural; 

 Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, pentru 
evaluarea factorilor care influenţează realizarea prestaţiilor în organizaţiile din turism 
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  Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi munca eficiente în cadrul echipei; 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Să înțeleagă necesitatea şi importanța valorificării în scop economic a potențialului 
turistic prin ecoturism şi turism rural, a dezvoltării durabile a unei destinații prin 
turism, a măsurilor de protecție și conservare a mediului. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Să însușească terminologia specifică ecoturismului si turismului rural; 

 Să dobândească caracteristici ale factorilor potențiali care stau la baza dezvoltării 
ecoturismului si turismului rural;  

 Să înțeleagă rolului politicilor de valorificare turistică a spațiului rural şi a ariilor 
naturale protejate; 

 Să deducă necesitatea dezvoltării comunităților rurale și a economiei în general; 

 Să cunoască repartiția geografică a ariilor de concentrare a fluxurilor turistice 
generate de ecoturism şi turism rural. 

 

8. Conținuturi 
8. 1 Curs Metode de predare Obs. 

Diversificarea tipurilor de turism şi dezvoltarea durabilă. Diversificarea 
tipurilor de turism - efect al dezvoltării turismului. Dezvoltare durabilă şi turism. 
Acţiuni întreprinse la nivel european şi naţional. Necesitate în dezvoltarea 
durabilă a turismului. Definirea turismului durabil. Scopul turismului durabil. 
Particularităţi ale turismului durabil. Actorii şi câmpurile de acţiune ale actorilor în 
cadrul procesului de dezvoltare a turismului durabil în plan regional. 

Prelegerea, 
conversaţia euristică, 

explicaţia 

 

Ecoturismul. Ecoturismul – caracteristici generale. Ce este ecoturismul? 
Ecoturismul ca segment de piaţă. Istoricul ecoturismului. Principiile ecoturismului. 
Certificarea ecoturistică. Activităţi ecoturistice promovate pe piaţa turistică. Fluxul 
de ecoturişti – dimensiuni şi tendinţe. Explicaţiile unui ecotur. Eco-destinaţia. 
Acţionarii ecoturistici. Tipuri de operatori. Antreprenorii şi structurile de primire 
turistică de cazare, alimentaţie şi transport ca iniţiativă antreprenorială. 
Guvernele. Comunităţile locale. Organizaţii/organisme internaţionale şi naţionale. 
România - patrimoniul turistic, structurile de primire turistice şi aspecte din 
strategia naţională a ecoturismului. Patrimoniul turistic. Structurile de primire 
turistică şi de informare turistică. Câteva aspecte componente ale strategiei 
naţionale de dezvoltare a ecoturismului în România. Transformarea, redefinirea şi 
afirmarea identităţii spaţiului Deltei Dunării prin valorificarea durabilă a 

 



 
 

 

potenţialului turistic. Introducere. Potenţialul turistic al patrimoniului natural. 
Populaţia şi caracteristici ale patrimoniul uman cu valoare turistică. Faza de debut 
a ieşirii din anonimat pe direcţia creşterii numărului de turişti. Selecţia în reţeaua 
unităţilor de cazare şi furnizarea de servicii de cazare corespunzătoare. Mărirea 
duratei de şedere şi creşterea indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare în 
funcţiune. Încurajarea comunităţilor locale şi valorizarea propriului patrimoniu 
local. 

Turismul rural. Turismul rural – clarificări conceptuale. Scurt istoric al turismului 
rural. Factori în dezvoltarea turismului rural. Turismul rural – oportunitate în 
dezvoltarea zonelor şi comunităţilor rurale. O nouă abordare a satului. Efectele 
pozitive ale turismului la nivelul zonei rurale. Turismul văzut ca oportunitate de 
îmbunătățire a vieţii zonelor rurale. Agroturismul. Conceptul de agroturism. 
Politica agricolă comună – factor favorizant în dezvoltarea agroturismului. 
Agroturismul ca activitate alternativă a fermei agricole / gospodăriei agricultorului 
din spaţiul rural. Aspecte ale turismului rural în câteva ţări. Franţa. Spania. 
Slovacia. Cehia. Slovenia. Israel. India. 

 

Turismul în spaţiul rural românesc. Satul românesc  - valoare turistică 
inestimabilă în peisajul european. Câteva opinii asupra satului românesc. 
Principalele caracteristici ale mediului rural. Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele 
rurale şi diversificarea economiei rurale - oportunităţi în dezvoltarea turismului 
rural din spaţiul românesc. Satul românesc – sat turistic. Produsul turistic rural 
românesc. Criterii de identificare a satelor cu valenţe turistice. Tipuri de sate 
turistice. Potenţialul turistic şi forme de turism în mediul rural – căi de reabilitare şi 
progres economic. Valorificarea potențialului turistic al spaţiului rural românesc 
prin forme de turism rezultate din ocupații tradiționale. Potenţialul viti-vinicol şi 
turismul uval în România. Turismul agropastoral. Vânătoarea recreativ-sportivă şi 
de agrement. Pescuitul recreativ-sportiv în România. Lemnul – resursă a 
turismului cultural comunitar. Olăritul, semnificaţiile sale şi turismul în ruralitatea 
românescă. Turismul religios. Momentul 1989 – reîntoarcerea la tradiţiile ortodoxe 
româneşti. Scurtă prezentare a rolului şi locul Bisericii Ortodoxe. Motivaţii în 
desfăşurarea turismului religios. Turismul balnear. Factorii naturali. Staţiunile 
turistice şi profilul de cură. Turismul generat de tipologii de monumente. Edificiile 
sacre. Turismul culinar. Structurile de primire turistică. Unitatea de cazare turistică 
din spaţiul rural – element al promovării valorii culturii locale şi al dezvoltării 
economiei rurale. Structurile de primire turistică cu funcţii de alimetaţie publică. 
Structurile de primire turistică cu funcţii de transport şi de tratament balnear. 
Turismul şi adaptarea acestuia la efectele schimbărilor climatice. Context şi 
obiective. Turismul în zona montană şi turismul de litoral în România – 
ameninţări, oportunităţi, recomandări şi măsuri de adaptare. Susţinerea turismului 
în România în vederea îmbunătăţirii circulaţiei turistice în paralel cu conservarea 
patrimoniului natural şi cultural. 

 

Bibliografie 
1. Soare Ionica, Costachie Silviu - Ecoturism şi turism rural, editia a 2-a, Editura Europlus, Galati, 2013. 
2. Soare Ionica - Tipologii turistice, Editura Didactică şi Pedagogică R.A, Bucureşti, 2005. 
3. Soare Ionica, Costachie Silviu - Resurse și destinații turistice, Editura Europlus, Galati, 2014. 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Obs. 

Legislația românească cu referire la ecoturism și turism rural. 
Legea ce reglementează regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei prin care se asigură gestionarea resurselor turistice 
naturale. 
Legea ce reglementează protejarea monumentelor şi siturilor arheologice, a 
monumentelor, ansamblurilor şi rezervațiilor de arhitectură, a monumentelor şi 
ansamblurilor memoriale, a monumentelor tehnice şi de artă, a muzeelor şi a altor 
elemente de artă populară şi folclor prin care se asigură gestionarea resurselor 
turistice antropice. 

Conversaţia euristică 

 



 
 

 

Metodologia de evaluare a potențialului turistic. 
Metodologia privind limitele și condițiile de exploatare a patrimoniului turistic 
(accent pe resurse turistice). 

Rezervațiile naturale din România şi valorificarea potențialului acestora prin 
turism. 
Privire comparativă între modalitățile de valorificare a potențialului turistic din 
rezervații de pe teritoriul diferitelor state. 

Conversaţia euristică, 
observaţia, explicaţia, 

analiza 
 

Activități turistice din spațiul rural românesc. 
Preocupări legate de imaginea produsului turistic rural. 
Adaptarea ecoturismului şi turismului rural la condiţiile schimbărilor climatice. 

Conversaţia euristică, 
comparaţia, analiza 

 

Situația actuală a ecoturismului și turismului rural din județul Galaţi și posibilități 
de dezvoltare  
a. analiza situației existente, 
b. diagnosticul situației, 
c. determinarea obiectivelor,  
d. posibilități de dezvoltare  
e. prezentarea fiecărei etape 

 

Bibliografie 
1. Cândea M., Erdeli G., Simon T. - Potenţialul turistic şi turism, Editura Universității Bucureşti, 2000. 
2. Cocean P. - Geografia turismului, Editura Carro, Bucureşti, 1996. 
3. Cocean P., Vlăsceanu Gh., Negoescu B. - Geografia generală a turismului, Meteor Press, Bucureşti, 2003. 
4. Drîmbă O. - Istoria culturii şi civilizaţiei, Vol. I, II. III. IV, V, VI, VII, Editura SAECUMLUM I.O, Editura Vestela, 
Bucureşti, 2001. 
5. Erdeli G., Istrate I. - Potenţialul turistic al României, Editura Universităţii din Bucureşti, 1996 
6. Glăvan V. - Resurse turistice pe Terra, Editura Economică, 2000. 
7. Hollingsworth M. - Arta în istoria umanităţii, Editura RAO, Bucureşti, 2004.  
8. Hornoiu R. I. - Ecoturismul – orientare prioritară în dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale, Editura A.S.E., 
Bucureşti, 2009 
9. Ielenicz M. - Potenţialul turistic al României, Terra, nr. 3-4/1992, Bucureşti 
10. Ielenicz M., Comănescu L. - România potențial turistic, Editura Universitară, București, 2006  
11. Muntele I., Iaţu C. - Geografia turismului – concepte, metode şi forme de manifestare spaţio-temporală, Editura 
Sedcom LIBRIS, Iaşi, 2006. 
12. Nistoreanu P., Gheres M. (coordonatori) - Turism rural-tratat, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2010 
13. Protase D., Suceveanu Al. (coordonatori) - Istoria românilor, vol. II daco-romani, romanici, alogeni,  Academia 
Română, Editura Enciclopedica, Bucureşti, 2001.  
14. Soare I. - Turism, tipologii si destinatii, Transversal Publishing House, Târgovişte, 2007. 
15. Soare I., Costachie S. - Ecoturism şi turism rural, editia a 2-a, Editura Europlus, Galaţi, 2013. 

 

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

 Formarea de competențe care să susțină așteptările  reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociațiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul turismului, cum ar fi: realizarea corectă şi în timp real a 
unei activități specifice cu referire la ecoturism și turism rural; elaborarea unui studiu de fundamentare care 
vizează partea de ecoturism și turism rural pentru un proiect specific domeniului turismului. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs Nota minima 5 Examen scris 70% 

10.5 Seminar/laborator Nota minima 5 Evaluare pe parcurs 30% 

10.6 Standard minim de performanță 

 Definirea noţiunilor fundamentale – ecoturism și turism rural; 

 Însuşirea noţiunilor de bază privind ecoturismul și turismul rural 

 Caracterizarea unor destinații turistice axate pe ecoturism și turism rural 
 

 


