
Liceul Tehnologic Agromontan 

”Romeo Constantinescu” 

Vălenii de Munte

Învățământ liceal

Specializarea:

Tehnician în turism



O CALIFICARE DE VIITOR...

Catedra de turism și alimentație a Liceului

Tehnologic Agromotan ”Romeo Constantinescu”,

Vălenii de Munte are în componență 3 profesori de

specialitate titulari și un maistru.

Baza materială utilizată în desfășurarea

orelor de specialitate este formată din:

 1 cabinet de turism

 1 cabinet de lucru - sediul firmelor de exerciţiu

 1 atelier de gastronomie ( spațiu de producție –

bucătărie și spațiu de servire – sala de servire)



DESCRIEREA DOMENIULUI OCUPAȚIONAL

TURISM ȘI ALIMENTATIE

Domeniul Turism și alimentație - unul dintre cele mai fascinante domenii de 

activitate - are ca  scop  formarea profesională a personalului din industria turistică.

Turismul reprezintă o parte integrantă a economiei mondiale, fiind considerat una 

dintre cele mai complexe industrii din lume. Cercetările specialiştilor în domeniu ne 

demonstrează că turismul este un sector vital al economiei la nivel naţional şi internaţional, 

având tendinţe de creştere continuă.

Turismul reprezintă un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, 

puternic ancorat în viaţa societăţii şi, ca atare, influenţat de evoluţia acesteia.



Tehnicianul în turism :

 promovează și vinde programe și servicii turistice;

 planifică și organizează servicii turistice pentru clienți;

 comunică informații necesare clienților despre serviciile de cazare, masă, 

transport, agrement, acces la atracțiile din zonă; 

 rezolvă prompt solicitările și reclamațiile, în masura competenței lor;

 oferă explicații privind contractul cadru și clauzele contractuale;

 asistă turiștii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turiștice;

 contribuie la asigurarea serviciilor contractate;

 întrețin un dialog permanent cu turiștii și acționează pentru

îmbunătățirea programelor turistice pe care le derulează/ organizează



Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România),

ce pot fi practicate:

 422102– Agent de turism

 422103 - Agent de turism tour-operator

 422104 - Agent de transport turistic intern

 422106 - Agent de asistență turistică

 511314 – Organizator activitate turism (studii medii)

Absolvenţii care dobândesc această calificare pot practica şi alte

ocupaţii din domeniu, de acelaşi nivel sau de nivel inferior, în funcţie de 

decizia angajatorului.



♦ poţi dobândi o calificare profesională cerută pe piaţa muncii: 

 1/11 locuri de muncă sunt în turism

10% din Produsul Național Brut provine din turism

♦ este o profesie dinamică, în care interacțiunea cu turiștii are un rol esențial, nicio zi nu va 

semăna cu alta, tot timpul te vor aștepta noi provocări;

♦ necesită o permanentă autoperfecționare profesională: vei fi pus mereu în situația de a învăța 

ceva nou, te vei perfecționa neîncetat;

♦ pregătirea teoretică şi practică de specialitate se desfăşoară în cabinetele de specialitate, 

atelierul şcolii şi la agentul economic partener;

♦ cadrele didactice sunt calificate;

♦ atelierul școlii și cabinetele de specialitate sunt suficient dotate; 

♦ sunt încheiate  convenții de practică cu parteneri economici locali;

♦ pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de practică, vei putea continua să lucrezi 

pe o perioadă determinată (cu respectarea condiţiilor legale), având posibilitatea de a obține 

venituri proprii.

AVANTAJELE DOBÂNDIRII 

SPECIALIZĂRII: 

TEHNICIAN ÎN

TURISM



Activități demonstrative  -

domeniul turism



Activități demonstrative – domeniul turism 



PARTENERI DE PRACTICA – AGENȚI ECONOMICI

•Hotel Ciucaș •Hotel Afrodita

• Pensiunea Vera și Livia

• Popasul Vânătorilor

Parteneri economici:

•Societatea Cooperativa de Consum  -

Hotel Ciucaș -Vălenii de Munte.

•Pensiunea Vera si Livia -Valenii de 

Munte 

•S.C. Ipsar Afrodita SA.- Hotel Afrodita 

-Valenii de Munte 

• Popasul Vânătorilor – Gura Vitioarei



Primirea turiștilor

Rezervarea spațiilor de cazare
Activități desfășurate în cadrul unităților partenere de practică 



Specializarea “Tehnician în turism” este într-o continua căutare  și cine 

dorește să o cunoască, să opteze pentru acest domeniu și o să aibă satisfacția 

pătrunderii într-un univers mirific.

“Drumul te formează, iar destinația te definește… 

La destinație vei afla cine ești cu adevărat.”


