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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Asist. dr. Ștefan VIZITEU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind principiile 

managementului, înființarea societăților comerciale, managementul producției agricole, atributele 

managementului, funcţiunile şi structura organizatorică a exploataţiilor agricole. De asemenea, se 

vor studia managementul producției agroalimentare și al activității auxiliare (managementul 

întreținerii utilajelor, managementul producerii și gospodăririi energiei, managementul stației de 

epurare a apelor reziduale, managementul transportului). 

La lucrările practice se urmăreşte cunoaşterea noţiunilor generale referitoare la exploatațiile 

agricole și formele asociative în agricultură precum și la unitățile convenționale de măsură și 

calcul utilizate în managementul agricol. De asemenea, se vor realiza aplicații practice privitoare 

la calculul structurii fondului funciar, se vor prognoza producțiile mediii prin diferite metode 

specifice, se va realiza optimizarea planului de fertilizare cu îngrăşăminte chimice și se va 

întocmi fișa tehnologică determinându-se indicatorii de eficiență economică aferenți activității. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Management: concept, evoluţie, conţinut: conceptul de management, evoluţia teoriei, ştiinţei 

şi practicii managementului, curente sau şcoli de managemen, managementul ca ştiinţă în 

România, managementul ca profesie, cariera managerială, legătura managementului cu alte 

ştiinţe, conţinutul activităţii de management 

Societăţile comerciale-obiect al managementului: formele societăţilor comerciale, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale, registrele societăţii comerciale, fuziunea, 

dizolvarea şi funcţionarea societăţilor comerciale 

Managementul producţiei agricole: particularităţile exploataţilor agricole, structurile 

organizatorice din agricultură, managementul structurilor organizatorice din agricultură, 

întreprinzătorii şi managementul 

Atributele managementului: atributul de previziune, atributul de organizare, atributul de 

coordonare, atributul de comandă, atributul de control 

Funcţiunile şi structura organizatorică şi de management a exploataţiilor agricole: 

funcţiunile exploataţiilor agricole, structura organizatorică şi de management a exploataţiilor 

agricole 

Managementul afacerilor în agricultură: formele juridice ale afacerilor în agricultură, etapele 

necesare pentru autorizarea afacerilor, procesul de elaborare a unei afaceri, 

întreprinzătorulpromotorul micilor afaceri, modalități de lansare în afaceri 



Managementul producției agroalimentare: mediul extern al unității de producție 

agroalimentară, procesele de producție în industria agroalimentară, managementul activității de 

bază, managementul activității auxiliare (managementul întreținerii utilajelor, managementul 

producerii și gospodăririi energiei, managementul stației de epurare a apelor reziduale, 

managementul transportului) 

 

Lucrări practice 

Înfiinţarea şi încetarea activităţii exploataţiilor agricole: forme de organizare în agricultură, 

exploataţia agricolă familială, exploataţii agricole societare, forme asociative în agricultură, 

încetarea activităţii exploataţiilor agricole 

Unități convenționale de măsură și calcul utilizate în managementul agricol 

Structura fondului funciar 

Metode moderne de prognozare a producţiei medii: metoda mediei aritmetice, metoda 

sporului mediu, metoda mediei glisante, metoda mediilor glisante ponderate, metoda bonitării 

terenurilor agricole 

Optimizarea planului de fertilizare cu îngrăşăminte chimice 

Fundamentarea tehnico-economică a fișelor tehnologice pe culturi 

Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
30% 
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