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FIŞA DISCIPLINEI
1 

 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul Departamentul de Economie  

1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea   Economia comertului, turismului și serviciilor 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei Gestiune hotelieră şi de restaurant 

2.2 Titularul activităţii de curs Conf.Univ.Dr.Molnar Elisabeta Ilona 

2.3 Titularul activităţii de  seminar Asist. Univ. Drd. Csoka Gabriela 

2.4 Anul de studiu III 

2.5 Semestrul 6 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei  DS 

 
3. Timpul total estimat 
 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp    56 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe     40 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri     26 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 
4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 
 

 
4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe  - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, calculator, videoproiector, tablă, Internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, calculator, videoproiector, tablă, Internet, 
teren 

 
1Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 
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6. Competenţe specifice acumulate 

        

Competenţe 
profesionale 

CP.1 Definirea conceptelor, metodelor economice specifice în domeniul  hotelier si de 
restaurant  
CP.2 Asistenţă pentru administrarea activităţii departamentelor hoteliere si de restaurant 
CP.3 Cunoasterea şi realizarea activităţilor economice şi financiare din cadrul 
departamentelor  complexului hotelier 
CP.6 Utilizarea bazelor de date  specifice industriei hoteliere 

Competenţe 
transversale 

CT.1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor  de etică profesională în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT.2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi 
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 
CT.3 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 

• Cunoasterea şi întelegerea  rolului  structurilor de cazare şi de alimentaţie în sectorul 
industriei  ospitalităţii. 

• Abordarea pragmatică a activităţilor de prestare propriu-zisă a serviciilor hoteliere şi de 
restauraţie.Cunoaşterea, înţelegerea şi operarea  cu metode specifice pentru realizarea 
obiectivelor în industria hotelieră şi de alimentaţie.  

7.2 Obiectivele specifice • Cunoașterea și înțelegerea diferitelor concepte specifice serviciilor hoteliere şi de 
restauraţie. 

• Identificarea conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul 
activităţii de hotelărie si restauraţie. 

• Cunoaşterea formelor de asociere a afacerilor în hotelărie şi restauraţie. 
• Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice 

explicite,  specifice specialistului în hotelărie şi restauraţie. 
• Pregatirea teoretică şi practică a studenţilor, în domeniul hotelier şi restauraţie, în acord 

cu  standardele europene impuse în acest domeniu , pentru a fi competitivi pe piaţa 
muncii în sectorul turistic din România şi din străinatate 

 
8. Conţinuturi 

      
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Departamentele operaţionale şi administrative în hotel Prezentări, prelegeri, curs 
interactiv 

 

2. Gestiunea în departamentele hoteliere. Prezentări, prelegeri, curs 
interactiv 

2 ore 

3. Activitatea departamentului de rezervări în hotel.  Prezentări, prelegeri, curs 
interactiv 

2 ore 

4. Activitatea de gestiune financiară în receptia hotelului Prezentări, prelegeri, curs 
interactiv 

2 ore 

5. Piata hotelieră. Comercializarea serviciilor hoteliere şi de 
alimentaţie. Serviciul marketing-vânzări, promovare. 

Prezentări, prelegeri, curs 
interactiv 

2 ore 

6.Distributia produsului hotelier. Contracte comerciale în hotelărie. Prezentări, prelegeri, curs 
interactiv 

2 ore 

7.Sisteme de rezervări (GDS), sistemul Chanel manager, rolul 
internetului în comercializarea produsului hotelier. 

Prezentări, prelegeri, curs 
interactiv 

2 ore 

8. Resurse umane în hotelărie. Organigrama hotelului. Prezentări, prelegeri, curs 
interactiv 

2 ore 

9. Restaurantul – gestiunea departamentelor. Prezentări, prelegeri, curs 
interactiv 

2 ore 

10. Oragnizarea departamentului de bar/cafenea în cadrul 
restaurantului. 
 

Prezentări, prelegeri, curs 
interactiv 

2 ore 

11. Organizarea evenimentelor; programe, meniuri, tarife. 
Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 
2 ore 
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12. Gestionarea financiara a evenimentelor. 
Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 
2 ore 

13. Resurse umane în restaurant. Organigrama restaurantului 
Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 
2 ore 

14. Restaurantul – Organizare de evenimente- calcule economice 
Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 
2 ore 

 
 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1.Activitatea operaţională şi administrativă în hotel Dezbateri 2 ore 
2. Gestiunea în departamentele hoteliere. Dezbateri, studii de caz 2 ore 

3. Activitatea departamentului de rezervări în hotel.  Dezbateri, studii de caz 2 ore 

4. Activitatea de gestiune financiară în receptia hotelului Dezbateri, studii de caz 2 ore 

5. Distributia produsului hotelier. Contracte comerciale în hotalarie. 
     Piaţa hotelieră, cerere şi ofertă. 

Dezbateri, studii de caz 2 ore 

6. Proiecte economice  Prezentări 2 ore 
7.Sisteme de rezervări (GDS), sistemul Chanel manager, rolul 
internetului în comercializarea produsului hotelier.  

Dezbateri, studii de caz 2 ore 

8. Resurse umane în hotelărie. Organigrama hotelului. Dezbateri, studii de caz 2 ore 

9. Restaurantul – gestiunea departamentelor. Dezbateri, studii de caz 2 ore 
10. Oragnizarea departamentului de bar/cafenea în cadrul 
restaurantului. 

Dezbateri, studii de caz 2 ore 

11. Organizarea evenimentelor; programe, meniuri, tarife. 
Dezbateri, studii de caz 2 ore 

12. Gestionarea financiara a evenimentelor. Dezbateri, studii de caz 2 ore 
13. Resurse umane în restaurant. Organigrama restaurantului Dezbateri, studii de caz 2 ore 
14. Proiecte economice Prezentări 2 ore 

        
 Bibliografie  
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� Jávor Julia, Korszerű szállás szolgáltatás, Képzöművészeti Kiadó, 2010. 
� Nicolae Lupu, Hotelul  Economie si management, editia a V-a, Editura all Back, 2005 
� Stroh Péter, Pincér szakmai ismeretek, Tankönyvmester Kiadó, Budapest, 2007. 
� Timothy Lee,  Gabriela Stănciulescu  (editors), Practical principles in the tourism and hotel industry(in English 

language), ASE Publishing House, Bucharest, 2011, 131 pages, ISBN 978-606-505-403-5 
� Valentina Zaharia, Economia şi organizarea serviciilor hoteliere şi de alimentaţie, Editura Lumina Lex, 

Bucureşti, 2002. 
� ***Száloda és vendéglátóipar Európában, A szálloda és vendéglátóipari ágazatot érintő 250 Európai Uniós 

Intézkedés, 2002 szeptember, Miniszterelnöki Hivatal, Turisztikai Államtitkárság. 
  

       9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,  

            asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din țară şi din străinătate, 
precum și cu cerințele activităților profesionale derulate în cadrul organizațiilor angajatoare. 
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    10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Evaluare sumativă Examen scris                  60 % 

10.5 Seminar Evaluare progresivă Proiecte individuale şi de grup, 
recenzie articol de specialitate, 
participare activă  

                 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obţinerea a minim 50% din punctajul total acordat, dintre care 25% pentru activitatea de seminar şi 25% la proba de 

verificare  
Data completării 
10 sep 2018 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 
 

  

Data avizării în departament                                  Semnătura directorului de departament 
                                                  

 


