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disciplin  de studiu
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Capitolul I 

Turismul – domeniu special de activitate economic  
 

Sec iunea I. No iune i forme de manifestare 
 

A. Scurt istoric al activit ilor turistice 

”

                                           
The Voyage of Italy

Economie i planificare strategic  în turism

Anecdotes of the English Language . 
Economia turismului

L`Economie du tourisme, 
Pegge, Anecdotes of the English Language, 
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Thermae Germisara Germisara cum thermis
Numerus Singulariorum Britannicianorum

Geografia turismului
Strategii i tranzac ii în turismul interna ional, 
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B. Defini ii ale turismului 

                                           

op. cit.

Economia i politica turismului interna ional
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1. Defini ii doctrinare 

sejurul

Dic ionarul Enciclopedic Român

Micul dic ionar enciclopedic

 

                                           

Contribu ii la o statistic  a turismului,  
Contribution a une statistique du tourisme, op. cit., p. 

Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrslehre

Turismul apud op. cit.
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Dic ionarul explicativ al limbii române (2009)

în în elesul conceptului de 
„turism” se reg sesc dou  componente

(i) ansamblu de activit i

(ii) industrie turistic

 
Recomand ri interna ionale pentru 

Statistici în Turism turismul 

turismul 

 

defini ie a 
turistului interna ional

                                           
Dic ionarul explicativ al limbii române  

(ed. a 2-a rev zut  i ad ugit )
 Dictionnaire touristique international, 

Compilation of UNWTO Declarations 1980 – 2016

The Tourist 
Movement 

op. cit.
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turi ti i excursioni ti
Turi tii 

Excursioni tii 

turistul intern

turism intern sau na ional

.

2. Defini ii legale 

Legisla ia româneasc

Dreptul Uniunii Europene

                                           
op. cit.

Dic ionar de economie politic
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documente juridice 

interna ionale

Recomand ri interna ionale pentru statistic  în turism – 2008

C l torul

C l toria

C l toria intern

C l toria de intrare

c l tori interni de intrare în str in tate

Un vizitator

                                           

Recomand ri interna ionale pentru statistic  în turism – 2008
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vizitator intern de intrare extern

turism intern turism receptor turism emi tor

C. Forme ale turismului 

1. Turismul urban 

                                           

intern de incoming

de outgoing


