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UNIVERITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI, TIMIŞOARA 
FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL 
PRODECANAT CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
  

PLAN STRATEGIC DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ A FACULTĂŢII DE MANAGEMENT AGRICOL  
PE PERIOADA 2012-2016 

 
A. INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ 
Domenii prioritare de 

cercetare 
Obiective Direcţii de cercetare Tematica de cercetare 

Managementul 
exploataţiilor agricole 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Agricultură şi 
dezvoltare rurală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfecţionarea 
managementului în 
agricultură în vedrea creşterii 
eficienţei economice 
 
 
 
 
 
Elaborarea de politici 
agricole adecvate fermelor 
româneşti 
Amenajarea şi dezvoltarea 
economică a spaţiului rural 
 
 
 
 
Determinarea capacităţii de 
răspuns la instrumentele de 
suport ale politicilor de 
dezvoltare rurală şi regională 
 
 
 
 

Analiza şi evoluţia structurilor 
agrare 
Restructurarea producţiei agricole 
 
Modernizarea şi îmbunătăţirea  
procesării şi a marketingului 
produselor agroalimentare 
 
Compatibilizarea exploataţiilor 
agricole româneşti cu cele 
europene 
 
Dezvoltarea durabilă în contextul 
biodiversităţii agrosilvice 
 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii în 
spaţiul rural 
 
 
Analiza diagnostic potenţial de 
dezvoltare 
 
 
 
 
 

- Fundamentarea tehnico-economică a tehnologiilor de producţie 
- Estimarea dimensiunii forţei de muncă real disponibile în 
mediul rural 
- Cercetări de dezvoltare rurală în România  
- Soluţii privind promovarea investiţiilor în exploataţiile 
agricole 
- Soluţii privind procedeele de calculaţie a costurilor  
- Modele şi metode complexe de cercetare în dezvoltarea rurală 
durabilă a României 
- Managementul habitatului la porcine şi valorificarea producţiei 
în condiţii ecologice conform normelor Uniunii Europene 
- Cercetări privind managementul pajiştilor naturale exploatate 
de bovine prin păşunat 
- Potenţialul endogen de dezvoltare 
- Analiză comparativă dezvoltare individuală/dezvoltare prin 
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare 
- Studii privind finanţarea dezvoltării rurale 
- Conceperea şi proiectarea unor sisteme informatice în vederea 
îmbunătăţirii activităţii firmelor din mediul rural 
- Studii ale sistemelor informatice pentru optimizarea traficului 
de date în mediul rural  
- Estimări privind costurile de producţie şi preţurile pe piaţa 
internă la principalele produsele cerealiere 
- Impactul activităţilor de management privind utilizarea 
factorilor de producţie în exploataţiile agricole 
- Modernizarea şi îmbunătăţirea procesării şi marketingului 
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Finanţarea agriculturii  
şi a dezvoltării rurale 
 
 
 
 
 
Drept şi legislaţie 
agrară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sisteme de finanţare a 
agriculturii şi a activităţilor 
conexe 
Dimensionarea şi desingul 
activităţilor de sprijin pentru 
iniţiative de dezvoltare 
comunitară 
 
 
 
Consecinţele economice şi 
comerciale ale legislaţiei 
agrare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analiza posibilităţilor de finanţare 
a exploataţiilor agricole 
 
 
 
Implicaţiile fiscale ale leasingului 
 
Perfecţionarea sistemelor de 
finanţare-creditare a agriculturii 
 
 
Oportunitatea intervenţiilor prin 
consiliere 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza legislaţiei din domeniul 
fondului funciar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

produselor agroalimentare. 
- Cercetări de dezvoltare rurală durabilă în regiunea 5 Vest. 
- Cercetări cu privire la compatibilitatea exploataţiilor agricole 
româneşti cu cele europene. 
- Analiza cost-preţ la diferite culturi agricole în judeţul Timiş 

 
- Perfecţionarea sistemelor de finanţare - creditare a agriculturii 
- Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2014-2020 ca suport am 
Politicii Agricole Comune 
- Analiza posibilităţilor de finanţare a exploataţiilor agricole. 
- Implementarea E-consultanţei agricole 
- Analiza mediului extern şi a competitivităţii exploataţiilor 
agricole vegetale din zona Banatului. 
- Promovarea consultanţei şi a extensiei universitare. 
- Rolul şi importanţa agriculturii ecologice în contextul 
dezvoltării durabile. 
- Creditul agricol în practica băncilor comerciale 
- Nevoia de instituţionalizare a creditului agricol. 
- Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală. 
- Monitorizarea modificărilor calitative şi studiul deficitului 
vitaminic la legumele congelate. 
- Îmbunătăţirea informării consumatorilor despre produsele 
agroalimentare ecologice prin realizarea unui sistem informatic. 
- Cercetări privind consumul agroalimentar în Timiş 
- Dezvoltarea reţelelor informatice ca suport pentru integrarea 
proceselor organizaţionale şi partajarea resurselor 
- Ecosisteme naturale şi seminaturale: capacitate productivă şi 
rezilienţă 
- Politici de comunicare în comunicarea de marketing şi în 
comunicarea managerială 
- Studiu privind influenţa sistemelor de producţie şi exploatare 
asupra performanţelor şi calităţii cărnii de suine 
- Posibilităţi de îmbunătăţire a eficienţei economice în fermele 
de suine din zona colinară a Banatului 
- Optimizarea activităţii de producţie în fermele de suine mici şi 
mijlocii din Banat 
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Managementul 
serviciilor în spaţiul 
rural 
 
 
 
Serviciile agricole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfecţionarea 
managementului serviciilor 
în spaţiul rural 
 
Gestionarea capacităţilor de 
producţie în corelaţie cu 
cererea de servicii în mediul 
rural 
 
Proiectarea unor sisteme de 
prestări servicii pentru 
fermele mici şi mijlocii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerinţele şi direcţiile de 
perfecţionare a serviciilor din 
spaţiul rural 
Valorificarea resurselor locale 
prin activitatea de serviciu 
 
Evoluţia serviciilor în spaţiul 
rural. Modalităţi de extindere şi 
perfecţionare a acestora 
Posibilităţi de perfecţionare a 
serviciilor destinate agriculturii 
Strategii şi direcţii privind 

- Eficienţa strategiilor manageriale în domeniul obţinerii şi 
valorificării produselor agroalimentare ecologice  
- Posibilităţi de îmbunătăţire a managementului mediului în 
regiunea 5 Vest 
- Cercetări privind managementul producţiei cărnii de taurine în 
judeţul... 
- Cercetări privind managementul producerii şi valorificării 
cărnii de pasăre în regiunea 5 Vest 
- Cercetări privind rentabilitatea exploataţilor agricole 
tradiţionale de creştere a bubalinelor 
-    Posibilităţi de îmbunătăţire a managementului resurselor 
umane în fermele de creştere a suinelor 
- Analiza disponibilităţilor de dezvoltare prin parteneriate 
- Analiza oportunităţii intervenţiilor  
- Dezvoltarea pachetelor de sprijin prin formare/colaborare 
- Efectele economice ale legislaţiei agrare după anul 1989 
- Aspecte privind resursele funciare în agricultura românească 
- Analiza factorului muncă în agricultura României 
- Studierea particularităţilor comportamentului de cumpărare şi 
consum alimentar 
- Cercetarea motivelor de cumpărare şi necumpărare pentru 
unele grupe de produse 
- Relaţiile dintre mixul de marketing al firmei şi 
comportamentul consumatorului 
 
- Rolul şi importanţa serviciilor de asistenţă socială în 
dezvoltarea spaţiului rural 
- Nivelul serviciilor destinate producătorilor agricoli din 
România comparativ cu media UE şi cu situaţia din unele ţări membre 
UE 
- Stadiul actual şi perspectivele evoluţiei serviciilor destinate 
producătorilor agricoli 
- Serviciile de consultanţă pentru producătorii agricoli 
- Serviciile destinate populaţiei din mediul rural 
- Rolul fondurilor structurale în dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor destinate populaţiei şi în modernizarea agriculturii 
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(ferme familiale si exploataţii 
de tip comercial) 
 
Stadiul actual şi 
perspectivele evoluţiei 
serviciilor destinate 
producătorilor agricoli 

dezvoltarea şi perfecţionarea 
serviciilor agricole 
 

- Categoriile  de  resurse  locale - bază  pentru  organizarea  şi 
desfăşurarea serviciilor în mediul rural 
- Prestări de servicii în activitatea agricolă din cadrul fermelor 
privat-familiale 
- Prestări de servicii în activitatea agricolă în cadrul 
exploatatiilor agricole de tip comercial 
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B. INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM 
Domenii prioritare de 

cercetare 
Obiective Direcţii de cercetare Tematica de cercetare 

Managementul fermelor 
agroturistice 
 
 
 
 
 
 
 
Economie agroturistică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agroturism 
 
 
 
 
 
 

Posibilităţi de îmbunătăţire a 
managementului în unităţile 
agroturistice 
 
 
Rolul agroturismului în 
relansarea economică si 
socială a spaţiului rural 
românesc 
 
 
Aspecte privind protecţia 
mediului prin dezvoltarea unor 
activităţi turistice durabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalităţile  de valorificare a 
spaţiului rural şi exploataţiilor 
agricole existente prin 
agroturism  
 
 
 

Managementul resurselor umane 
în exploataţiile agricole şi  
fermele agroturistice 
 
 
 
 
Implicaţiile agroturismului 
asupra dezvoltării spaţiului rural 
 
Posibilităţi de relansare a 
mediului rural prin activităţi 
turistice 
 
Dezvoltarea rurală durabilă  a 
spaţiului rural prin agroturism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cercetări privind impactul 
agroturismului asupra zonelor 
rurale 
 
Promovarea şi distribuţia 
produsului agroturistic  
 

- Managementul agroturismului şi turismului interetnic în 
Banat 
- Perfectionarea profesionala a fermierilor din cadrul 
exploatatiilor private în vederea eficientizării producţiei agricole 
- Studiu privind managementul agroturismului din zona 
Banatului 
- Contribuţii privind perfecţionarea managementului 
fermelor agroturistice 
- Posibilităţi de îmbunătăţire a managementului strategic al 
fermelor agrozootehnice care desfăşoară activităţi agroturistice 
- Strategii de dezvoltare durabilă a turismul balnear  prin 
practicarea turismului de fermă 
- Simbolistica ornamentală zoomorfă a spaţiului rural 
habitual din Banat  
- Cercetări privind managementul resurselor umane din 
fermele agroturistice din judeţul Arad 
- Managementul şi marketingul  fondului cinegetic din 
judeţul Timiş 
- Eficienţa strategiilor manageriale în domeniul obţinerii şi 
valorificării produselor agroalimentare ecologice 
- Rolul agroturismului în relansarea economică a satului 
românesc 
- Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2014-2020 ca suport 
am Politicii Agricole Comune 

 
 
- Evidenţierea evoluţiei activităţii turistice rurale pe piaţa 
românească 
- Potenţialul turistic – factor major în dezvoltarea activităţii 
turistice 
- Studii de zonare a potenţialului agroturistic românesc 
- Orizontul de dezvoltare şi beneficiile agroturismului pentru 
zonele rurale româneşti 
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Serviciile agroturistice 
Ingineria serviciilor 
agroturistice 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolul economico-social al 
serviciilor în societatea 
contemporană 
 
Relaţia serviciilor cu mediul 
înconjurător şi calitatea vieţii 
 
Specializarea internaţională în 
servicii 
Strategii şi politici aferente 
evoluţiei serviciilor 
 
Interconexiunea între 
dezvoltarea serviciilor şi 
evoluţia economico-socială  
 
Eficienţa economică în 
activitatea prestatoare de 
servicii 

Formularea unor direcţii 
strategice pentru dezvoltarea 
viitoare agroturismului la nivel 
local, regional, naţional  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Direcţiile perfecţionării 
serviciilor agroturistice 
 
Valorificarea resurselor turistice 
prin activitatea de serviciu 
agroturistic 
 
Studii şi analize periodice 
privind conjunctura pieţei 
interne şi externe a serviciilor în 
agroturism, pe ţări şi zone 
geografice de interes 
 
Studii şi aplicaţii pentru 
evaluarea şi eficientizarea 
performanţelor serviciilor 
agroturistice 
 

- Analiza mediului de marketing al agroturismului românesc 
- Marketingul produsului agroturistic  
- Tendinţele cererii şi ofertei şi structura principalelor forme 
de turism rural european 
- Integrarea agroturismului românesc în circuitul turistic 
European 
- Clarificarea direcţiilor strategice de urmat în organizarea 
activităţilor şi demararea agroturismului într-o exploataţie agricolă 
- Abordarea managerială a agroturismului prin intermediul 
propunerii unui plan strategic de dezvoltare, la nivel naţional 
- Sublinierea necesităţilor şi a perspectivelor dezvoltării 
afacerii agroturitistice  
 
 
- Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor prin promovarea 
seviciilor agroturistice 
- Estimarea calităţii şi eficienţei serviciilor în agroturism 
- Poziţionarea serviciilor agroturistice în sfera serviciilor din 
economia naţională 
- Alinierea serviciilor din agroturismul românesc la nivelul 
serviciilor  turistice europene 
- Calitatea şi determinanţii calităţii serviciilor agroturistice 
româneşti 
- Gestionarea strategică a serviciilor agroturistice româneşti 
- Gestiunea calităţii serviciilor de alimentaţie publică  
- Analiza implementării unui sistem de calitate în unităţiile 
de servicii agroturistice 
- Serviciul turistic – element al promovării şi valorificării 
resurselor turistice 
- Promovarea serviciilor agroturistice prin crearea şi 
dezvoltarea GAL-urilor 
- Diversificarea serviciilor în cadrul fermelor agroturistice 
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C. INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA TURISMULUI  
Domenii prioritare de 

cercetare 
Obiective Direcţii de cercetare Tematica de cercetare 

Management în 
industria turismului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politici şi strategii în 
industria turismului 

 

 

 

Perfecţionarea 
managementului în industria 
turismului 

 

 

Alinierea managementului 
turistic românesc la cerinţele şi 
standardele moderne   

 

 

Elaborarea şi operaţionalizarea 
politicilor din domeniul 
turismului 

 

Elaborarea unei strategii pe 
termen mediu şi lung în 
domeniul industriei turismului 

 

 

 

Creşterea competitivităţii unităţilor 
turistice româneşti în vederea 
alinierii la standardele turismului 
modern european 

 
 
Implementarea managementului 
calităţii totale în serviciile turistice 
 
 
 
 
Strategii manageriale pentru 
implementarea de noi forme de 
turism 
 
 

Dezvoltarea şi valorificarea 
turistică a spaţiului rural românesc 
în contextul dezvoltării durabile  

 
 
 
 

 

Identificarea şi descrierea factorilor 

- Creşterea economică în zonele rurale din Vestul ţării 
prin dezvoltarea unor activităţi turistice; 
- Creşterea competitivităţii turismului judeţului Timis pe 
plan naţional 
- Posibilităţi  de îmbunătăţire a  reţelei de alimentaţie şi 
agrement în unităţile turistice din Banat 
- Studiu privind dezvoltarea şi valorificarea turistică a 
spaţiului rural românesc în contextul dezvoltării durabile 
- Modele de creştere a competitivităţii unităţilor turistice 
româneşti în vederea alinierii la standardele turismului modern 
european 
- Particularitaţi ale turismului românesc în context 
european 
- Perspective de dezvoltare a turismului în zona…… 
- Managementul riscurilor şi crizelor din industria 
turismului şi a ospitalităţii; 
- Relansarea turismului montan/de litoral/balnear/cultural 
din România în contextul strategiei naţionale de dezvoltare; 
- Particularităţi ale politicilor durabile în cadrul firmelor 
multinaţionale din industria turismului; 
- Alianţe strategice în industria turismului, managementul 
alianţelor strategice; 
- Particularităţi ale contractelor de franciză/management 
în industria ospitalitaţii - perspective şi promovare; 
- Programe europene de finanţare a turismului; 
- Tendinţe actuale de asigurare a surselor de finanţare a 
proiectelor de investiţii; 
- Studiu comparativ privind sursele de finanţare în 
investiţii turistice; 
- Risc şi incertitudine în cadrul proiectelor investiţionale 
din turism; 
- Implementarea managementului calităţii totale în 
serviciile turistice; 
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Comportamentul 
consumatorului de 
produse şi servicii 
turistice 

 

Finanţarea activităţilor 
din industria turismului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia serviciilor 

 

Evoluţia consumului şi a 
comportamentului 
consumatorului de produse şi 
servicii turistice  

 

Măsuri şi mijloace de 
modificare a 
comportamentului 
consumatorilor într-un sens 
favorabil dezvoltării 
turismului  

 

Perfecţionarea sistemelor de 
finanţare în industria 
turismului 

Elaborarea proiectelor de 
investiţii în turism 

 

 

 

Servicii avansate de informare 
şi ghidare a turiştilor 

Diversificarea ofertei turistice 
de agrement a României prin 
promovarea de produse 

care influenţează comportamentul  
consumatorului de servicii turistice 

 

Analiza şi evaluarea  procesului 
decizional de cumpărare în servicii 
turistice 

 
 
Identificarea surselor de finanţare în 
turism 
 
 
Aplicaţii privind atragerea şi 
utilizarea fondurilor financiare 
pentru dezvoltarea turismului  
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategii şi politci de adaptare pe 
termen mediu şi lung a serviciilor 
turistice la cerinţele sistemului 
economic naţional 
 
Modalităţi de asigurare a integrării 
infrastructurii turistice în circuitele 

- Fundamentarea strategiilor de piaţă ale întreprinderii 
turistice în medii de risc şi incertitudine; 
- Creşterea eficienţei activităţii în unităţile turistice prin 
utilizarea unor metode moderne de management; 
- Perfecţionarea managementului în domeniul resurselor 
umane în hoteluri şi restaurante  
- Perspectivele dezvoltării turismului montan în România 
- Studiu privind valorificarea potenţialului turistic al 
judeţului Caraş-Severin 
- Studiu comparativ al tradiţiilor culinare din Transilvania 
şi Moldova, ocazionate de sărbătoarea Crăciunului 
- Studiu privind raţia calorică oferită de diferite tipuri de 
alimentaţie 
- Elaborarea şi promovarea unei strategi de dezvoltare a 
turistimului în judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin 
- Managementul turismului cultural în Banat 
- Strategii manageriale pentru implementarea de noi 
forme de turism 
- Promovarea produselor turistice 
- Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor interculturale în 
arealul bănăţean 
- Posibilităţii de îmbunătaţire a agrementului turistic în 
zona Semenicului 
- Cercetării privind extiderea turismului cultural în arealul 
Sânicolau Mare 
-  Resurse turistice antropice care pot fi promovate prin 
forme moderne de turism în regiunea DKMT. 
 
- Rolul serviciilor turistice în ocuparea forţei de muncă 
- Valorificarea potenţialului balnear prin diversificarea 
serviciilor turistice 
- Creşterea calităţii serviciilor turistice prin 
implementarea Codului Global de Etică în turism 
- Dezvoltarea şi promovarea serviciilor turistice 
- Rolul serviciilor turistice în asigurarea produsului 
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speciale 

Sistem de identificare şi 
prevenire a declinului 
destinaţiilor turistice 

europene 
 
Cerinţe şi priorităţi ale dezvoltării 
serviciilor turistice 
 
Resutructurarea serviciilor turistice 
în conformitate cu cerinţele 
europene 

Prognoze, strategii şi politici de 
marketing pentru serviciile de 
turism 

Studii şi aplicaţii pentru evaluarea 
şi eficientizarea performanţelor 
serviciilor turistice 

hotelier 
- Agenţia de turism – noi concepte în dezvoltarea 
turismului 
- Perfecţionarea serviciului de alimentaţie publică 
- Rolul agenţiilor de turism în promovarea serviciilor 
turistice româneşti 
- Calitatea serviciilor în industria hotelieră 
- Conceperea unei mărci de calitate în seviciile de turism 
din România 
- Serviciile turistice – factori mobilizatori ai ocupării 
forţei de muncă 
- Calitatea serviciilor de asigurări ca element al 
dezvoltării turismului românesc 
- Strategia transferului de know-hov în dezvoltarea 
turismului 
- Eficienţa serviciilor în relaţie cu exigenţele 
consumatorilor 
- Calitatea serviciilor în industria hotelieră 
- Organizarea serviciilor turistice şi de alimentaţie publică  
- Diversificarea serviciilor turistice  

 
 
 

 
     DECAN,               PRODECAN, 

 Prof.dr.ec. Vasile GOŞA       Ş.l.dr.ing Simona MARTIN  
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