
Amenajarea agroturistică a teritoriului (ANUL III, SEMESTRUL VI) 
 
Nr. credite transferabile 4 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Corneliu LEONTE 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 

Cursul se adresează studenţilor, viitori specialişti în domeniul agroturismului,  acest lucru 
impune aprofundarea cunoştinţelor necesare pentru a înţelege din punct de vedere profesional, 
amenajările existente şi implementarea unor ideii noi în vederea dezvoltării durabile a teritoriului. 
Cunoaşterea mecanismelor care stau la baza desfăşurării activităţilor de amenajare agroturistică a 
teritoriului. Aplicarea metodelor moderne de evaluare a zonelor teritoriale în vederea stabilirii 
gradului de dezvoltare,  stabilirea punctelor critice şi elaborarea strategiilor pentru dezvoltarea 
durabilă. Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor de amenajare agroturistică a teritoriului, 
definiţii și principii în amenajarea teritoriului. 

 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Organizarea teritoriului 
Definirea, importanţa şi obiectivele de dezvoltare a agroturismului în România 
Relaţia dintre agroturism şi mediu 
Cadrul organizaţional, şi instituţional legal privind amenajarea agroturistică a teritoriului 
Strategii şi politici de amenajare a teritoriului 
Amenajarea spaţiului teritorial în scop turistic 
Principii generale de amenajare a teritoriului  
Amenajarea agroturistică a zonelor balneare  
Amenajarea agroturistică a zonelor montane 
Amenajarea agroturistică a zonelor de pe litoral 
Amenajarea agroturistică a zonelor periurbane  
Amenajarea agroturistică a zonelor speciale 

 
Lucrări practice 

Detalierea conţinutului cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului. Exemple de 
bune practici 
Elemente generale de amplasare şi infrastructură agroturistică 
Elemente  de planificare teritorială 
Evaluarea zonelor 
Evaluarea unei zone din punct de vedere natural 
Evaluarea unei zone din punct de vedere antropic 
Aplicarea metodelor de apreciere a zonelor agroturistice pe baza de analiză SWOT 



Aplicarea metodelor de apreciere a zonelor agroturistice pe baza indicelui de atractivitate. 
Identificarea principalelor metode prin care se pot aplica idei noi de amenajare agroturistică a 
unei zone 
 Aplicaţii practice ale conceptelor şi strategiilor de amenajare agroturistică 
Amenajarea agroturistică a unei zone montane  
Amenajarea agroturistică a unei zone balneare  
Amenajarea agroturistică a unei zone de pe litoral  
Amenajarea agroturistică a unei zone periurbane  
Amenajarea agroturistică a unei zone rurale  
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare orală 80% 

Aprecierea activităţii în timpul 
semestrului 

Evaluare orală în timpul 
semestrului, teste de verificare, 
colocviu de laborator. 

20% 

 
 
Persoana de contact 
Şef lucrări dr. Corneliu LEONTE 
Facultatea de Ingineria resurselor animale și alimentare - USV din Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700490, România 
telefon: 0040 232 407594 
E-mail: corneliuleonte@uaiasi.rodin nota finală 


