
Rezumat

În ultimul timp sau mai bine zis în ultimii ani societatea a devenit una foarte stresată, locul de 

muncă este din ce în ce mai solicitant și uneori greu de menținut. Astfel oamenii nu mai au timp să se 

relaxeze,  sunt din ce în ce mai nervoși și mai supărați. 

În acest scop am realizat aplicația de față, pentru a veni in ajutorul acestora. Cum telefonul este 

nelipsit din mâna oricărei persoane, o aplicație mobile, cred, este cea mai potrivită. Și pentru ce 

muncesc oamenii din greu în cursul anului daca nu și pentru o bine-meritată vacanță.

Astfel, lucrarea de licență are drept obiectiv dezvoltarea unei aplicații Android Studio. Aceasta 

este destinată tuturor persoanelor pe a căror telefoane mobile rulează ca și sistem de operare Android și 

vor să-și planifice pe zile ce vor vizita în următoarea vacanță. Aplicația poate fi încărcată pe Google 

Play astfel încât doritorii o pot descărca și folosi.                                

Când organizăm o călătorie, găsim că este util să o planificăm din timp astfel economisim bani 

și timp. Ce trebuie să știm pentru a o planifica este locul în care dorim să mergem și câte zile vom sta.

 Cu ajutorul aplicației se poate vedea pe hartă locul pe care îl alegem pentru a-l vizita dar și alte 

locuri care ne interesează. Acest lucru este posibil datorită faptului că putem integra harta 

Google(Google Maps) într-o aplicație Android. Google Maps este un serviciu online dezvoltat de către 

compania Americană Google. Acesta este specializat în cartografierea online a globului pământesc și 

permite vizualizarea de hărți și fotografii cu suprafața Pământului făcute din satelit. Locația este 

identificată și arătată cu ajutorul unui marker.

Apoi putem vizualiza toate obiectivele turistice din țara sau orașul aleas tot cu ajutorul hărții 

interactive Google. Dacă locul nu este interesant, se poate alege alt oraș de vizitat. După ce s-a decis în 

privința locului, utilizatorul aplicației Android Studio se va gandi  câte zile vrea să stea în concediu și 

în funcție de aceasta pentru fiecare zi în parte va face o mică planificare. Pentru prima zi își va alege 

câteva din obiectivele care i se par mai interesante și le va adăuga într-o listă. La fel va proceda și cu 

celelate zile, astfel încat după terminarea de planificat a unei zile de vacanță va avea posibilitatea să și 

vadă pe hartă obiectivele alese pentru acea zi marcate fiecare cu câte un marker. 

Există o diversitate destul de mare în ceea ce privește aplicațiile Android. Aplicații care au ca 

temă principală organizarea excursiilor sau a vacanțelor se găsesc, de asemenea, într-un număr destul 

de mare. Sunt implementate foarte multe funcții și activități utile pentru a putea pleca într-o vacanță 

fără să-ți faci griji dacă găsești locația în care vrei să ajungi, dacă ai unde să te cazezi, unde să mănânci 

sau ai cum să găsești obiectivele turistice fără să te rătăcești.  

Faptul că aplicația marchează pe hartă în același timp toate obiectivele turistice pe care vrei să 

le vizitezi într-o singura zi cred că este o idee originală care ajută utilizatorul aplicației să-și facă o idee 

cam cât de departate sau de apropiate sunt locațiile alese și în funcție de aceasta, dacă este cazul, să-și 

reorganizeze traseul pe zile. Astfel nu se va deplasa într-o zi prea mult iar într-alta prea puțin, mai ales 

dacă merge pe jos.


