
Eligibilitatea admiterii la cursurile organizate de către Școala superioară de turism și servicvii hoteliere 
 

№ Specialităţile Categoria 

certificatului 

Durata 

studiilor 

Documentele 

necesare 

Condiţii 

de admitere 

Vechimea 

în muncă 

obligatorie 

Evaluare

a 

finală 

Deţinerea 

funcţiilor în 

rezultatul 

studiilor 

Costul 

studiilor 

1. Administrarea 

Afacerilor în Turism 

 

„A” 

 

3 săptămâni 

1.Copia diplomei de studii; 

2.Copia buletinului de 

identitate; 

3.Copia carnetului de muncă; 

4.Curiculum Vitae; 

5.2 foto ¾ color 

 

Studii superioare 

în ale domenii; 

 

Studii medii de 

specialitate în 

alte domenii 

 

Studii superioare 

în turism 

 

Studii medii de 

specialitate în 

turism 

2 ani în IT 

 

 

4 ani în IT 

 

 

 

2 ani în IT 

 

 

3 ani în IT 

Test, teză de 

curs. 

Director firmă de 

turism 

 2500 lei 

 

2. 

 

Administrarea 

Afacerilor în 

Industria Ospitalităţii 

# Hotelărie; 

* Restauraţie 

 

 

 

„A” 

 

3 săptămâni 

 

1.Copia diplomei de studii; 

2.Copia buletinului de 

identitate; 

3.Copia carnetului de muncă; 

4.Curiculum Vitae; 

5.2 foto ¾ color 

 

 

Studii superioare 

în ale domenii; 

 

 

Studii medii de 

specialitate. în 

alte domenii 

 

Studii superioare 

în turism 

 

 

Studii medii de 

specialitate în 

turism 

 

 

2 ani în 

# SPTFC 

* SPTFA 

 

4 ani în 

# SPTFC 

* SPTFA 

 

2 ani în 

# SPTFC 

* SPTFA 

 

3 ani în 

# SPTFC 

* SPTFA 

 

 

 

 

Test, teză de 

curs. 

 

Director SPTFC 

 

Director SPTFA  

 

 

 

2500 lei 

3. Managementul 

Serviciilor Turistice 

 

„B” 

 

4 săptămâni 

1.Copia diplomei de studii; 

2.Copia buletinului de 

Studii superioare 

în ale domenii; 

0 

 

Test la  

specialitate, 

Director filială, 

director adjunct, 

2200 lei 



identitate; 

3.Copia carnetului de muncă; 

4.Curiculum Vitae; 

5. Copia certificatului care 

atestă cunoaşterea unei limbi 

de circulaţie internaţională; 

6.2 foto ¾ color 

 

 

Studii medii de 

specialitate în 

alte domenii 

 

Studii superioare 

în turism 

 

Studii medii de 

specialitate în 

turism 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

teză de curs. director 

financiar, 

director executiv, 

director 

comercial, 

manager în 

turism, operator 

în turism, agent 

vânzări. 

 

4. Managementul în 

Industria Ospitalităţii 

# Hotelărie; 

* Restauraţie 

 

„B” 4 săptămâni 1.Copia diplomei de studii; 

2.Copia buletinului de 

identitate; 

3.Copia carnetului de muncă; 

4.Curiculum Vitae; 

5. Copia certificatului care 

atestă cunoaşterea unei limbi 

de circulaţie internaţională; 

6.2 foto ¾ color 

 

Studii superioare 

în ale domenii; 

 

 

Studii medii de 

specialitate în 

alte domenii 

 

Studii superioare 

în turism 

 

 

Studii medii de 

specialitate în 

turism 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

Test la  

specialitate, 

teză de curs. 

Administrator,  

recepţioner şef,  

recepţioner,  

şef departamente 

 

maitre d*hotel, 

manager de 

producţie 

 

2200 lei 

6. Ghid turistic „C” 5 săptămâni 1.Copia diplomei de studii; 

2.Copia buletinului de 

identitate; 

3.Copia carnetului de muncă; 

4.Curiculum Vitae; 

5. Copia certificatului care 

atestă cunoaşterea unei limbi 

de circulaţie internaţională; 

6.2 foto ¾ color 

 

Studii superioare 

în ale domenii; 

(Excepţie studii 

la specialităţile 

geografie, 

istorie, limbi 

moderne). 

 

Studii medii de 

specialitate în 

alte domenii 

 

Studii superioare 

în turism 

 

1 an în IT 

 

 

 

 

 

 

 

3 ani în IT 

 

 

 

0 ani 

Examen la  

specialitate, 

teză de curs. 

Ghid de turism 2200 lei 



 

Studii medii de 

specialitate în 

turism 

 

 

 

 

 

 

1 an 

 

Abreviaturi:  

 

IT – industria turismului;  

 

SPTFC – structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare; 

 

SPTFC – structuri de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie. 


