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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 

 



 
Agroturism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciile agroturistice 
Ingineria serviciilor 
agroturistice 
 
 

 
Modalităţile  de valorificare a 
spaţiului rural şi exploataţiilor 
agricole existente prin 
agroturism  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

 
Cercetări privind impactul 
agroturismului asupra zonelor 
rurale 
 
Promovarea şi distribuţia 
produsului agroturistic  
 
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 

 
- 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 
- 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 



 
Eficienţa economică în 
activitatea prestatoare de 
servicii 

performanţelor serviciilor 
agroturistice 
 

resurselor turistice 
- Promovarea serviciilor agroturistice prin crearea şi 
dezvoltarea GAL-urilor 
- Diversificarea serviciilor în cadrul fermelor agroturistice 

 
 
 

     DECAN,               PRODECAN, 
 Prof.dr.ec. Vasile GOŞA       Ş.l.dr.ing Simona MARTIN  
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