
 

 
 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară: 2 - Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii 
Domeniul major de intervenţie: 2.1 – Tranziția de la școală la viața activă  
Titlul proiectului: „Întreprinderea simulată: o punte între școală și piața muncii” 
Contract POSDRU/161/2.1/G/134465 

 

TEME ORIENTATIVE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR PARTICIPANTE LA 

CONCURSUL  

DEZVOLTAREA DE COMPETENȚE ANTREPRENORIALE REALE ÎNTR-UN MEDIU 

ECONOMIC SIMULAT 

 

1. Bune practici în planificarea activității unui hotel / restaurant. 

2. Bune practici în planificarea activității departamentelor unui hotel / restaurant 

3. Bune practici în organizarea activității departamentelor unui hotel / restaurant 

4. Bune practici în organizarea procesului de producție și servire a mâncării și băuturii 

5. Managementul Departamentului Recepție în  cadrul unui hotel 

6. Managementul Departamentului Rezervări  în  cadrul unui hotel 

7. Managementul Departamentului Curățenie în  cadrul unui hotel 

8. Indicatori de măsurare a performanței financiare a unui hotel /restaurant 

9. Proceduri privind calitatea prestării serviciilor aplicabile în cadrul unui hotel /restaurant 

10. Organizarea și derularea procedurilor privind salarizarea în cadrul unui hotel/restaurant 

11. Organizarea contabilității de gestiune în cadrul unui hotel /restaurant 

12. Elaborarea bugetului anual de venituri și cheltuieli pentru un hotel/restaurant 

13. Bune practici în organizarea managementul Departamentului Aprovizionare în cadrul unui 

hotel /restaurant 

14. Specificul muncii în activitățile și turistice și bune practici privind managementul resurselor 

umane 

15. Managementul relației cu clienții în cadrul unui hotel / restaurant 

16. Strategii de loializare a clitenților aplicabile în domeniul serviciilor turistice 

17. Specificul politicii de distribuție în domeniul activităților turistice 

18. Specificul politicii de promovare în domeniul activităților turistice 

19. Specificul politicii de preț în domeniul activităților turistice 

20. Aspecte financiar-contabile privind activitatea de cazare 

21. Aspecte financiar-contabile privind activitatea unui restaurant 

22. Managementul relației cu furnizorii în domeniul touristic 

23. Declarații fiscale ce trebuie depuse de către unităţile de cazare şi alimentaţie publică 



 

 
24. Situațiile financiare întocmite de către unităţile de cazare şi alimentaţie publică 

25. Descrierea documentelor contabile justificative utilizabile de către unităţile de cazare şi 

alimentaţie publică 

26. Norme generale obligatorii aplicabile persoanelor şi documentelor din activitatea de cazare şi 

alimentaţie publică 

27. Monografie contabilă privind activitatea de cazare şi alimentaţie publică 

28. Regimul deductibilităţii veniturilor şi cheltuielilor în activitatea de turism şi alimentaţie publică 

29.  Organizarea şi funcţionarea serviciului financiar-contabil la nivelul unei unităţi de cazare de tip 

hotel 

30. Cerințe legale privind înființarea unui hotel 

31. Cerințe legale privind înființarea unui restaurant 

32. Studiul costului de producţie prin metoda Direct-Costing în cadrul unui hotel/restaurant 

33. Organizarea calculaţiei costurilor utilizând metoda de calculaţie Standard – Cost în 

contabilitatea unui hotel/restaurant 

 

 

Observații: 

 Aceste teme sunt orientative, participanții putând înscrie în concurs studii cu alte titluri, 

însă îndeplinind următoarele cerințe: 

- Să abordeze teme specifice domeniului turistic; 

- Să evidențieze propuneri / noutăți privind perfecționarea domeniilor abordate; 

- Să fie originale. 

 

 


