
Anexa A.V.4. 

PROGRAMA ANALITICĂ 

 

Denumirea 

disciplinei 

GEOBRANDING  DE DESTINAŢIE ŞI PRODUSE TURISTICE 

PERSONALIZATE 

 

Codul disciplinei TAT 1104 Semestrul 1 Numărul de credite 6 

 

Facultatea GEOGRAFIE  
Numărul ore pe 

semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă GEOGRAFIE  Total C S L P 

Programul de studii de 

master (specializarea) 

TURISM ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
  28 0 0 28 

 
Categoria formativă a disciplinei: 

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă) DI 

 
Discipline  

Anterioare 
Obligatorii  

(condiţionate) 

- 

Recomandate  

Geografia generală a turismului, Organizarea serviciilor în turism, 

Metodologia cercetării în turism, Amenajare turistică, Cartografiere 

turistică, Marketing turistic, Management turistic 

 

 

Obiective 

Dezvoltarea capacităţii cursanţilor de-a genera produse turistice personalizate, cu 

inteligenţă încorporată; 

Transmiterea şi aprofundarea metodologiei de lucru în practica acţiunilor generatoare de 
emoţii pozitive pentru turişti pe durata actului turistic; 

Înţelegerea corectă a noţiunilor de brand şi branding de destinaţie turistică şi a rolului 

acestora în cadrul fenomenului turistic;  
Dobândirea unei metodologii de lucru privind crearea şi lansarea brandurilor de destinaţie 

turistică;   

Cunoaşterea modului de realizare a componentelor necesare procesului de branding 

turistic prin intermediul tehnologiilor avansate;  
Conceperea, elaborarea şi implementarea unei strategii de branding de destinaţie turistică; 

 

Conţinut 

(descriptori) 

Industria” turismului - Turism personalizat. Analiză comparativă 
Sistemul de amenajare şi organizare a destinaţiilor turistice specifice turismului de masă şi 

a celor specifice turismului personalizat 

Aspecte fundamentale care stau la baza turismului personalizat 

Tipologia produselor şi serviciilor turistice personalizate 
Metodologia realizării acţiunilor generatoare de emoţii pozitive pentru turişti pe durata 

actului turistic 

Definirea noţiunilor de brand şi branding de destinaţie turistică. Tipuri de areale şi entităţi 
pretabile acţiunilor de branding turistic 

Legile care guvernează brandingul de destinaţie turistică şi elaborarea conceptului de 

branding de destinaţie turistică 

Etapele procesului de branding turistic 
Prospectare turistică în cadrul strategiei de branding turistic 

Realizarea elementelor de identificare şi realizarea elementelor de motivaţie turistică 

Conceperea şi realizarea suporturilor 
Studiul canalelor de comunicare utilizate în lansarea şi susţinerea brandurilor 

Definirea şi identificarea ţintelor 

Definirea, elaborarea şi implementarea strategiei de branding de destinaţie turistică 

 
Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control) E 

Stabilirea notei - răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice 50 



finale (procentaje) - activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc 50 

- teste pe parcursul semestrului 

- teme de control 
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Surse electronice 
www.insidervlv.com 

www.insse.ro 
http://www.turism.gov.ro/ro/informatii-utile/101/ghidul-eco-cetateanului/ 

http://www.tourism.info.ro 

http://www.anat.ro 
http://www.eurogites.org 

http://www.agmr.ro 
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http://www.auswalk.com.au/self-guided-walking-

holidays.html#Destinations%20for%20Self-Guided%20walking%20holidays 
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http://www.desertmuseum.org/center/edu/docs/6-8_ExplGuide_intro.pdf 

http://portal.uni-freiburg.de/interpreteurope/service/publications/recommended-
publications/veverka_planning-interpretive-walkingtours.pdf 

http://portal.uni-freiburg.de/interpreteurope/service/publications/recommended-

http://www.turism.gov.ro/ro/informatii-utile/101/ghidul-eco-cetateanului/
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http://www.auswalk.com.au/self-guided-walking-holidays.html#Destinations%20for%20Self-Guided%20walking%20holidays
http://americanhistory.si.edu/visiting/guides/Selfguide-highlights.pdf
http://www.co.hunterdon.nj.us/depts/parks/selfguidedtrails/Arboretum-Modified-Trail-Guide.pdf
http://www.co.hunterdon.nj.us/depts/parks/selfguidedtrails/Arboretum-Modified-Trail-Guide.pdf
http://www.desertmuseum.org/center/edu/docs/6-8_ExplGuide_intro.pdf
http://portal.uni-freiburg.de/interpreteurope/service/publications/recommended-publications/veverka_planning-interpretive-walkingtours.pdf
http://portal.uni-freiburg.de/interpreteurope/service/publications/recommended-publications/veverka_planning-interpretive-walkingtours.pdf
http://portal.uni-freiburg.de/interpreteurope/service/publications/recommended-publications/carter_sense-of-place.pdf
http://portal.uni-freiburg.de/interpreteurope/service/publications/recommended-publications/carter_sense-of-place.pdf


Lista materialelor 

didactice necesare 

– a)  la curs: – smartboard, laptop, videoproiector, PC-uri, softuri de specialitate, 

camere foto şi video digitale, suport de curs, fişe de lucru, prezentări PowerPoint, 

Internet, informaţii grafice, foto, video, statistice etc. 

b) la lucrări practice: fişe individuale de lucru, hărţi tematice,  reviste de specialitate 

videoproiector, PC-uri, software de specialitate şi baze de date statistice, fotograficee 

şi video. Explicaţia, conversaţia euristică, studiul de caz, ca metode de predare şi 
învăţare, prezentări PowerPoint şi lucrul în programe de prelucrare grafică,  foto, 

video şi audio. 
 

Coordonator de  

disciplină 

Grad didactic, titlu, prenume, numele Semnătura 

 Conf. dr. Marin ILIEŞ  
 

Legenda: **C-curs, S-seminar, L-activitati de laborator, P-proiect sau lucrari practice 


