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Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Prof.univ.dr. Benone PĂSĂRIN 
 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 

Disciplina Managementul fermelor agroturistice îşi propune dezvoltarea capacităţii de 
observare, analiză, investigare şi interpretare a fenomenului turistic rural și agroturistic: 

- însuşirea conceptelor europene: agroturism, ecoturism, turism rural; 
- cunoaşterea problemelor specifice ale agroturismului şi turismului rural din România şi 

din Uniunea Europeană; 
- identificarea metodelor de cercetare a aşezărilor rurale; 
- aspecte privind reclama şi oferta turistică; 
- aspecte privind organizarea, dezvoltarea şi promovarea agroturismului; 
- cunoaşterea rolului comunităţii şi autorităţii locale; 
- cunoaşterea rolului agroturismului în dezvoltarea durabilă a spaţiului rural; 
- identificarea unor măsuri şi metode de conservare a patrimoniului turistic natural şi 

cultural; 
- manifestarea unei atitudini pozitive şi respectabile faţă de aspectele practicării turismului 

în mediul rural; 
- dezvoltarea simţului de răspundere privind protejarea mediului înconjurător dar şi a 

celui construit. 
 
Conţinutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
1. Agroturismul şi turismul rural (Concepte şi definiţii;  Agroturism şi ecoturism) 
2. Agroturismul şi turismul rural în Uniunea Europeană Iniţiative la nivelul Uniunii Europene. 
3. Programe europene pentru dezvoltarea turismului rural 
4. Măsuri de simulare a activităţii de turism rural 
5. Cazarea turistică 
6. Cererea turistică 
7. Asociaţii şi organisme internaţionale în turismul rural 
8. Agroturismul şi turismul rural în România Istoricul agroturismului şi turismul rural în 
România 
9. Legislaţie în turism 
10. Cererea turistică a mediului rural 
11. Acţiuni şi măsuri întreprinse pentru dezvoltarea turismului rural 
12. Forme actuale de organizare a turismului rural 
13. Forme actuale de dezvoltare a turismului rural 
14.Promovarea activităţii de agroturism şi turism rural 



15. Spaţiul rural românesc – cadru de dezvoltare a agroturismului şi turismului rural 
Definiţie. Concepte. Motivaţii pentru vizitarea spaţiului rural şi a satelor turistice 
16. Satul turistic în ţările europene 
17. Metode de cercetare a aşezărilor rurale cu potenţial special “sate turistice” 
18. Tipologia şi clasificarea satelor turistice 
19. Amenajarea şi echiparea satelor turistice; Promovarea satelor turistice 
20. Oferta agroturistică.Caracteristici şi structură; Tipuri de oferte/produse agroturistice 
21. Dezvoltarea ofertei agroturistice;  Promovarea şi reclama ofertei turistice rurale 
22. Arii de dezvoltare a agroturismului şi turismului rural în România 
23. Organizarea, dezvoltarea şi promovarea agroturismului 
24. Experienţa europeană; Rolul comunităţii şi autorităţii locale în organizarea agroturismului 
şi turismului rural 
25. Organizarea, dezvoltarea şi promovarea agroturismului 
26. Organizarea, dezvoltarea şi promovarea turismului rural 
27. Reclama; Sistemul de asigurare a turiştilor; Cadrul legislativ 
28. Agroturismul şi turismul rural componente ale dezvoltării durabile a spaţiului rural 

 

Lucrări practice 
1. Componentele produsului turistic rural 
2. Asociaţii ale prestatorilor de servicii turistice în mediul rural 
3. Transformarea activităţilor de agroturism într-o afacere profitabilă 
4. Legi şi reglementări 
5. Oferta şi reclama 
6. Aranjarea casei pentru primirea oaspeţilor 
7. Redescoperirea şi conservarea specificului local 
8. Anexele gospodăreşti 
9. Întâmpinarea turiştilor 
10. Tradiţii culinare 
11. Vânzarea produselor 
12. Servicii turistice suplimentare 
13. Vizitarea unor ferme agroturistice, pensiuni agroturistice şi turistice rurale 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă 70% 
Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 
teste de verificare, colocviu de laborator. 30% 
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