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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0214010101 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Științe Economice  

1.4.Domeniul de studii Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Management in Dezvoltare Rurală și Agroturism 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Managementul resurselor şi produselor locale 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Felix Arion 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Prof. Dr. Felix Arion 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Microeconomie, Macroeconomie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să cunoască și să stăpânească cunoștințele specifice funcționării economiei de 

piață 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se derulează prin discuţii interactive pe baza materialelor şi a bibliografiei 

anunţate în prealabil, dublate de materiale prezentate pe video proiector. Studenţii 

vor avea cu cel puţin o săptămână înaintea cursului materialele bibliografice şi 

sinteza cursului, pentru a participa activ la desfăşurarea discuţiilor orale. Cursul 

este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul expunerii.  

Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și de terminare a 

cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe durata prelegerii, 

telefoanele mobile vor fi închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ Studenţii parcurg pe bază de protocol şi cu asistenţă tematica prevăzută în fiecare 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învățământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 20 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  2 

3.7. Total ore studiu individual 119 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite4 7 
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laboratorului/ proiectului săptămână. Pentru fiecare seminar studenţii vor pregăti materialele şi temele care 

vor fi prezentate şi evaluate de colegi prin intermediul resurselor utilizate în cadrul 

cursului. 

Disciplina academică se impune pe toata durata de desfășurare a lucrărilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
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ţe
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ro
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o

n
al

e 

Identificarea şi descrierea conceptelor, principiilor, teoremelor şi metodelor de bază din managementul 

produselor și resurselor locale 

Descrierea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi principiilor de bază ale managementului produselor și 

resurselor locale şi conducerii proceselor şi sistemelor de producţie de complexitate mare 

Descrierea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi principiilor de bază ale managementului produselor și 

resurselor locale şi a unităţilor de aprovizionare şi desfacere de complexitate mare 

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor tipuri variate de decizii de management al 

produselor și resurselor locale şi a unităţilor de aprovizionare desfacere 

Aplicarea unor principii şi metode de bază specifice managementului produselor și resurselor locale şi al 

unităţilor de aprovizionare desfacere pentru rezolvarea de probleme/ situaţii bine definite 

Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele şi limitele 

unor metode de management al produselor și resurselor locale şi al unităţilor de aprovizionare desfacere 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor 

profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de 

execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente. 

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 

muncă eficientă în cadrul echipei 

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor 

informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software 

de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie 

internaţională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul principal al disciplinei îl reprezintă educaţia economică şi 

antreprenorială a viitorilor specialişti, urmărindu-se formarea acestora în spiritul 

economiei de piaţă, a rolului individului ca antreprenor, producător, şi 

consumator în economie, astfel încât studenţii să-şi poată dezvolta, pe parcursul 

procesului de învăţământ, aptitudini şi cunoştinţe adecvate economiei 

concurenţiale, performante. Cursul familiarizează studenţii cu politicile de 

calitate ale produselor agroalimentare, prin valorificarea complexa a resurselor 

locale, pentru o cât mai eficientă utilizare a acestora în direcţia îmbunătăţirii 

rezultatelor economice. Oferă studenţilor o viziune superioară a metodelor de 

certificare a produselor agroalimentare, ca element al economiei locale rurale, 

care acoperă întreaga stratificare a afacerii agricole: la nivel internaţional, la 

nivelul fermei sau al individului. 

7.2. Obiectivele specifice Disciplina abordează într-o viziune sistemică şi prin prisma  postulatelor 

specifice economiei de piaţă, problematica de bază a managementului general, 

punând  la dispoziţia viitorilor manageri principiile teoretice, metodele, tehnicile 

şi instrumentele necesare. Se are în vedere formarea unei gândiri manageriale 

moderne, dublată de dezvoltarea  principalelor aptitudini şi comportamente 

manageriale. Cursanții vor avea cunoștințe generale despre produsele locale: 

mediul legal; cerințele necesare; care sunt instituțiile naționale și europene 

responsabile de evaluarea produselor agricole. La finalul cursului participanții 

vor ști: 1. unde să găsească informații despre PAC și produsele locale; 2. să 

creeze specificații de produs pentru a obține certificarea. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Produse alimentarea locale 

Metode de predare 

 

Prelegere  

Observaţii 

 

1 prelegere 
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Produse alimentarea localizate 

Politica de calitate alimentară a UE  

Politica europeană de asigurare a calității  

Denumire de Origine Protejată - DOP 

Specialitate Tradiţională Garantată- IGP  

Specialitate Tradiţională Garantată - STG 

Politica de calitate a României – Produs Tradițional 

Românesc 

Politica de calitate a României – DOP, IGP, STG 

Metodologia de certificare 

Politica SUA de calitate 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere  

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere  

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

1 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Produse alimentarea locale 

Produse alimentarea localizate 

Politica de calitate alimentară a UE  

Politica europeană de asigurare a calității  

Denumire de Origine Protejată - DOP 

Specialitate Tradiţională Garantată- IGP  

Specialitate Tradiţională Garantată - STG 

Politica de calitate a României – Produs Tradițional 

Românesc 

Politica de calitate a României – DOP, IGP, STG 

Metodologia de certificare 

Politica SUA de calitate 

 

 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

 

 

1 ședință de seminar 

1 ședințe de seminar 

1 ședințe de seminar 

1 ședințe de seminar 

1 ședințe de seminar 

1 ședințe de seminar 

1 ședințe de seminar 

2 ședințe de seminar 

 

2 ședințe de seminar 

2 ședințe de seminar 

1 ședință de seminar 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Sarah DeWeerdt, “Is Local Food Better?”, http://www.worldwatch.org/node/6064 

2. Georgina Holt and Virginie Amilien: “Introduction: from local food to localised food” http://aof.revues.org/405 

Bibliografie Facultativă: 

1. Ronald D. Kay, William M. Edwards, and Patricia A. Duffy.  Farm Management, 5th edition, McGraw-Hill, 

Inc., New York 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Exemplificarea subiectelor teoretice se bazează pe activitatea practică în care titularul de curs și membri departamentului 

o derulează în cadrul Consorțiului de Inginerie Economică din România, Clusterul AgroTransilvania și în activitățile de 

cercetare, consultanță și expertiză derulate cu entități din mediului economic. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Nivelul de asimilare a informațiilor în 

vederea deprinderii rolului individului 

ca antreprenor și manager,. 

Nivelul de asimilare a cunoștințelor 

necesare pentru dezvoltarea 

aptitudinilor  şi cunoştinţelor adecvate 

economiei concurenţiale, 

performante. 

Examen 

scris 

 

 

 

 

50% 

10.5. Seminar  Deprinderea spiritului managerial 

specific economiei de piaţă, precum şi 

cu însuşirea instrumentelor 

metodologice necesare pentru 

elaborarea diferitelor strategii de 

materializare a obiectivelor stabilite. 

Sunt prevăzute  3 proiecte și 

teme ce sunt evaluate pe parcurs 

50% 
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10.6. Standard minim de performanţă 

Dovedirea cunoașterii, înțelegerii și capacitatea de aplicare practică a informației științifice transmisa prin prelegeri și 

ședințe de seminar la un nivel de minim 50%. Obținerea pragului de 50% atât cunoștințele teoretice, cât și pentru 

aplicative este condiție de promovabilitate. 
 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licență/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conținut)- pentru nivelul de licență se alege una din variantele - DF (disciplina 

fundamentală), DD  (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementară). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie), DO  

(disciplina opțională), DFac (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 

 

Data completării 

08/09/2020 

Titular curs 

Prof. Dr. Felix Arion 

Titular lucrări seminarii 

Prof. Dr. Felix Arion 

Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

 

Director de departament 

Prof. Dr. Felix Arion 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV-CN-0214010102 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Științe Economice 

1.4.Domeniul de studii Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Management in Dezvoltare Rurala si Agroturism 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Politici comparate de dezvoltare rurala 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Mugurel I. JITEA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Prof. dr. Mugurel I. JITEA 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare 

Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Studii la nivel de licență din domeniul Economie, Inginerie și Management, Horticultură, 

Agronomie, Silvicultură 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să posede cunoștiințe de specialitate la nivel de licență. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Desfășurarea cursului presupune în prealabil citirea suportului de curs de către 

student urmată de documentarea temeinică în direcțiile sugerate de către cadrul 

didactic. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Seminarul presupune studiul individual urmat de documentare în vederea rezolvării 

unor studii de caz specifice. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 103 

3.8. Total ore pe semestru 210 

3.9. Numărul de credite4 7 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e - cunoașterea principalelor măsuri de politică agricolă și dezvoltare rurală aplicate la nivel mondial; 

- cunoașterea prevederilor Politicii Agricole Comune; 

- cunoașterea modului de implementare a Politicii Agricole Comune în România atât în domeniul sprijinului 

financiar direct acordat fermierilor cât și în domeniul devoltării rurale; 

- analiza eficenței unor măsuri de politică agricolă; 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

- elaborare și transpunerea în practică a unor politici agricole / strategii de dezvoltare rurală; 

- accesarea de finanțări nerambursabile din zona rurală cu acentul plăsării eficiente a fondurilor; 

- conceperea şi transpunerea în practică a activităţilor manageriale la nivel de întreprindere din domeniul 

agroalimentar;  

- monitorizarea unor strategii funcţionale ale afacerilor din domeniul agroalimentar; consilierea în domeniul 

afacerilor din domeniul agricol şi alimentar. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să ofere studenților posibilitatea de a cunoaște care sunt principalele măsuri de 

politică agricolă aplicate în România și în lume. 

7.2. Obiectivele specifice - să cunoască prevederile generale ale Politicii Agricole Comune; 

- să cunoască principalele măsuri de politică agricolă și dezvoltare rurală 

aplicate în România; 

- să poată folosi prevederile ghidurilor solicitanților în vederea atragerii unor 

finanțări nerambursabile la nivel de afacere. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

1. Introducere în teoria și practica politicilor agricole 

 

2. Politica Agricolă Comună de la perioada de creare 

și până în perioada contemporană 

3. Politica Agricolă Americană din momentul creării 

și până în prezent 

4. Negocierea măsurilor de politică agricolă în cadrul 

Organizației Monidiala a Comerțului 

5. Politica Agricolă în România 

 

6. Dezvoltarea rurală în România și în lume 

Metode de predare 

 

Discuții interactive pe bază de 

prezentare power-point. 

Discuții interactive pe bază de 

prezentare power-point. 

Discuții interactive pe bază de 

prezentare power-point. 

Discuții interactive pe bază de 

prezentare power-point. 

Discuții interactive pe bază de 

prezentare power-point. 

Discuții interactive pe bază de 

prezentare power-point. 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

4 prelegeri 

 

3 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

 

1. Introducere în teoria și practica politicilor agricole 

 

2. Politica Agricolă Comună de la perioada de creare 

și până în perioada contemporană 

3. Politica Agricolă Americană din momentul creării 

și până în prezent 

4. Negocierea măsurilor de politică agricolă în cadrul 

Organizației Monidiala a Comerțului 

5. Politica Agricolă în România 

 

6. Dezvoltarea rurală în România și în lume 

 

 

 

Aplicații, studii de caz, referate 

 

Aplicații, studii de caz, referate 

 

Aplicații, studii de caz, referate 

 

Aplicații, studii de caz, referate 

 

Aplicații, studii de caz, referate 

 

Aplicații, studii de caz, referate 

 

 

 

1 seminar 

 

4 seminarii 

 

3 seminarii 

 

2 seminarii 

 

2 seminarii 

 

2 seminarii 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Ackrill, R.,(2000),  The Common Agricultural Policy, Scheffiel Academic Press Ltd, United Kingdom; 
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2. Bowler, I.R., (1985), Agriculture under the Common Agricultural Polic, Manchester University Press, United Kingdom; 
3. Cardwell, M, Margaret Grossman,C  Rodger, (2003), Agriculture and international trade: law, policy and teh WTO, CABI 

Publishing, Cambridge, United Kingdom; 
4. Cardwell, M., (2004), The European Model of Agriculture – Studies in European Law, Oxford University Press, United 

Kingdom; 
5. Fennell, R., (2002), The common agricultural policy: continuity and change, Oxford University Press, United Kingdom; 
6. Hill, B., (1984), The common agricultural policy: past, present and future, Methuen and CO, New York , USA; 
7. Jitea I.M. (2011). Metode simulative folosite în analiza efectelor unor schimbări de politică agricolă la nivel de fermă. Editura 

DigitalData. Cluj-Napoca. 
8. Jitea IM (2015), Agricultural policies in the New EU Member States. Theoretical approaches and empirical evidences. 

AcademicPres, Cluj-Napoca 
9. Swinbank, A. and R.B. Tranter, (2004), A bond scheme for common agricultural policy reform, CABI Publishing, Cambridge, 

USA; 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Nu este cazul. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conținutul tematic al cursului și al seminarului a fost armonizat cu tematica prezentă în principalele programe de master 

cu conținut similar de la nivel european. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea conținutului și a 

importanței principalelor măsuri de 

politică agricolă și de dezvoltare 

rurală aplicate în România și în lume.  

Examen scris 50 % 

10.5. Seminar/Laborator  Capacitatea de a folosi măsurile de 

politică agricolă și dezvoltare rurală 

în vederea dezvoltării unor afaceri în 

spațiul rural. 

Evaluare pe parcurs, studii de 

caz, referate finale 
50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08/09/2020 

Titular curs 

Prof. dr. Mugurel I. JITEA 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Prof. dr. Mugurel I. JITEA 

Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

 

Director de departament 

Prof. dr. Felix H. ARION 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0214010104 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Stiinte economice 

1.4.Domeniul de studii Agronomie 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Management în dezvoltare rurală şi agriturism 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Comportamentul consumatorului 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector Dr. Sabau Marius Mircea 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector Dr. Sabau Marius Mircea 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Bazele marketingului, Bazele managementului, Statistica 

4.2. de competenţe Cunoasterea programului Excel, a altor programe de analiza a datelor 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile de seminar este obligatorie consultarea indrumatorului, fiecare student 

va desfasura o  activitate individuala si/sau de grup cu materialele de seminar puse 

la dispozitie si descrise in Indrumatorul de seminar.Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4.Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 66 

3.8. Total ore pe semestru 120 

3.9. Numărul de credite4 6 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoasca  limbajul si termenii specifici pentru disciplina de Comportamentul consumatorului si a abordarii 

pietei de catre acesta. 

Sa identifice si sa dezvolte notiunea de produs dezirabil, din punct de vedere al pietii (consumatorului) 

Sa cunoasca diferitele tipuri de consumatori precum si mecanismele de stabilire si pastrare a relatiei cu clientii 

Sa recunoasca principalele canale de comunicare si sa le identifice pe cele mai eficiente 

Sa isi insuseasca modalitatile de punere in valoare a produselor in functie de aspiratiile consumatorului 

Sa cunoasca mecanismele culegerii de informatii de la client 

Sa inteleaga modalitatile de luare a deciziei de cumparare a consumatorului 

Sa isi insuseasca notiunile de baza ale eticii in relatia cu consumatorul 
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Sa poata identifica in mod corespunzator dorintele si asteptarile consumatorilor, pentru a oferi produse in masura 

a satisface nevoile acestora 

Sa demonstreze capacitatea de-a stapani tehnicile principale de negociere in vanzari 
Sa poata dezvolta proiecte tip Plan de prospectari/vanzari pentru a elabora o strategie coerenta de actiune. 

Sa poata gandi strategii referitoare la lansarea unor produse noi pe piata, identificarea si culegerea informatiilor 

necesare. 

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala prin antrenarea in investigatii privind impactele 

evolutiei mediului economic al firmei, asupra structurii si dinamicii pietii. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectul disciplinei de studiu este insusirea de catre studenti a cunostintelor 

necesare in abordarea cu succes a consumatorilor in vederea vanzarilor 

produselor proprii precum si a unor cunostinte fundamentale in practica de 

recunoastere a atitudinilor si factorilor de influenta a consumatorilor, formarea 
unor deprinderi specifice actiunilor de interactiune cu clientii. 

7.2. Obiectivele specifice Sa poata intelege resorturile ce determina actul de cumparare al consumatorului  

Sa cunosca pasii necesari pentru o comunicare corespunzatoare aspiratiilor 

consumatorilor 

Sa recunoasca si elaboreze elementele de formare a atitudinii consumatorilor 

fata de produsele propuse 

Sa cunoasca tehnicile uzuale de influentare a consumatorului in vederea 

acceptarii inovatiilor 

Sa-si insuseasca principiile unui comportament etic in relatia cu consumatorul 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

 Introducere in studiul comportamentului 

consumatorului 

Segmentarea pieţei 

Luarea deciziilor consumatorilor 

Motivaţiile consumatorului 

Personalitatea şi comportamentul consumatorului 

Percepțiile consumatorului 

Procesul de învățare a consumatorului 

Comunicarea şi comportamentul consumatorului 

Clasele sociale 

Influența culturii și subculturii asupra 

comportamentului consumatorului.Comportamentul 

consumatorului intercultural 

Atitudinile consumatorului 

Abordări privind analiza clienților 

Personalitatea şi înțelegerea diversității. Veniturile şi 

clasa socială 

Cercetări asupra consumatorului 

 

Metode de predare 

 
Prelegere  

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere  

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 
 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 
1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

 
 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE  Număr  de ore – 14 

Introducere in studiul comportamentului 

consumatorului 

Segmentarea pieţei 

Luarea deciziilor consumatorilor 

Motivaţiile consumatorului 

Personalitatea şi comportamentul consumatorului 

Percepțiile consumatorului 

Procesul de învățare a consumatorului 

Comunicarea şi comportamentul consumatorului 

Clasele sociale 

Influența culturii și subculturii asupra 

comportamentului consumatorului. Comportamentul 

consumatorului intercultural 

Atitudinile consumatorului 

Abordări privind analiza clienților 

Personalitatea şi înțelegerea diversității 

Veniturile şi clasa socială 

Cercetări asupra consumatorului 

 

Discutii interactive 

 

Aplicatii practice 

Studii caz 

Studii de caz 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 
 

 

 

Studii de caz 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 

 

1 ore lucrare seminar 

 

1 ora lucrare seminar 

1 ora lucrare seminar 

1 ora lucrare seminar 

1 ora lucrari seminar 

1 ora lucrare seminar 

1 ora lucrare seminar 

1 ora lucrari seminar 

1 ora lucrari seminar 
 

 

 

1 ora lucrari seminar 

1 ora lucrari seminar 

1 ora lucrare seminar 

1 ora lucrare seminar 

1 ora lucrare seminar 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Sabău Marius Mircea Comportamentul consumatorilor -Manual didactic pentru studenți, Editura Academic Press, 2019  

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Leon G. Schiffman & all - Consumer behavior, Editura Pearson, 2012 

2. Michael Solomom & all Consumer Behaviour, Editura Pearson, 2013 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la reuniuni anuale a diferitor organizatii si societati 

profesionale, unde se intalnesc cu fermierii si alti agenti economici, cu activitate si experienta in vanzari. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea motivatiilor reale si ireale invocate  

in decizia de cumparare 

Cunoasterea factorilor de influenta a 
consumatorilor 

Recunoasterea comportamentului 

consumatorilor in functie de tipurile de clienti 

Examen 

oral 
 

 

 

 

60% 

 
 

 

 

 

10.5. 

Seminar/Laborator  

Recunoasterea atitudinilor consumatorilor 

Cunoasterea tehnicilor de cercetare a 

consumatorilor  

Sunt prevazute  evaluări 

ale activității studentului 

pe parcursul semestrului 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Lect.Dr. Sabău Marius Mircea 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Lect. Dr. Sabău Marius Mircea 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Prof. Dr. Felix Arion 

Type text here
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II. 
Nr.__________din _________ Formular USAMV 0214010105

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Științe economice 

1.4.Domeniul de studii Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 

1.5.Ciclul de studii
1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Management in Dezvoltare Rurala si Agroturism
1.7. Forma de învăţământ Zi 

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Etică şi integritate academică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare VP 

2.7. Regimul 

disciplinei

Continut2 DC 

Obligativitate3 DO 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum 

4.2. de competenţe Cultură generală şi ştiinţifică fundamentală 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Studenţii vor avea în timp util înaintea cursului materialele bibliografice 

şi sinteza cursului, pentru a participa activ la desfăşurarea discuţiilor despre temele 

propuse. Disciplina universitară impune respectarea orei de incepere si terminare a 

cursului. Nu sunt admise alte activitati pe durata prelegerii. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
1 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 0 

3.4.Total ore din planul de invatamant 14 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate 5 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate şi eseuri 5 

3.4.4.Tutoriala 0 

3.4.5.Examinări 1 

3.4.6. Alte activităţi 

3.7. Total ore studiu individual 16 

3.8. Total ore pe semestru  30 

3.9. Numărul de credite
4   1 
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În cazul activităților desfășurate online se adaptează metodele de predare pentru respectarea conținutului din fișa 

disciplinei. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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e Competenţa de identificare şi soluţionare a situaţiilor cu implicaţii de natură etică în cadrul activităţilor didactice, 

profesionale şi de cercetare ştiinţifică;  Competenţe de analiză, interpretare, elaborare şi implementare a codurilor 

etice şi de conduită academică sau profesională; 
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Competenţa de a înţelege necesitatea unui comportament etic în cadrul activităţilor didactice, de cercetare 

ştiinţifică, precum şi implementarea sa în viaţa academică, socială şi profesională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei   Însuşirea  de către studenţi într-un  mod  adecvat  a  conceptelor şi normelor  

specifice eticii şi  integritaţii  academice pentru  aplicarea  lor  în  dezvoltarea   

unei   cariere   profesionale  caracterizată de probitate. 

7.2. Obiectivele specifice   Abilitatea studenţilor de a înţelege necesitatea unui comportament etic, 

asumarea valorilor etice, însuşirea şi aplicarea acestora, precum şi dobândirea 

competenţei de a realiza cercetări ştiinţifice prin respectarea normelor etice. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 14 

 

Obiectul şi problematica eticii şi deontologiei 

academice.  

 

 Fundamentele eticii, abordări interdisciplinare. 

Codificarea eticii.  Etica aplicată. 

    

Principiile etice ale cercetării ştiinţifice. Metode şi 

tehnici de cercetare ştiinţifică 

    

Responsabilitate socială şi deontologie academică.  

    

Proprietatea intelectuală. Problematica drepturilor de 

autor.   

 

 Plagiatul şi alte forme de lipsă de integritate academică 

Metode de predare 

 

 

Prelegere  

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

 

4 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

 

2 prelegeri 

 

 

8.2. LUCRĂRI    PRACTICE  

 

 

 

 

 
        Bibliografie Obligatorie: 

1. Legea  206/2004  privind  buna  conduită  în  cercetarea  ştiinţifică,  dezvoltarea  tehnologică  şi inovare, 
http://www.lib.ugal.ro/Legislatie/legislatie_resurse_umane/Legea_206_27_ mai_2004.pdf 

2. Legea  8/1996  a  drepturilor  de  autor  şi  drepturilor  conexe, http://www.orda.ro/fisiere/2015   
/Legislatie/Lege_8_1996_ultima_modificare_9%20nov_2015.pdf 

3. Oficiul    European    pentru    Drepturi de    Autor, https://www.eucopyright.com/ro/ce-este-proprietatea-intelectuala 
4. Şercan Emilia, Deontologie academică, Ghid practice http://www.ftcub.ro/doctorat/Ghid-Practic-Deontologie-
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Academica.pdf 
5. Codul de etică şi deontologie universitară al USAMV Cluj-Napoca, http://www.usamvcluj.ro/index.php/codul-de-etica

Bibliografie Facultativă: 

1. Manualul    european    privind    etica    în    cercetare  elaborat  de  Comisia  Europeană,

https://ec.europa.eu/research/science society/document_library/pdf_06/textbook-on-ethics-report_en.pdf

2. Singer, P. (2006), Tratat de Etică, Bucureşti: Editura Polirom.

3. Constantinescu, Mihaela  Mureşan, Valentin. (2013). Instituţionalizarea eticii -mecanisme şi instrumente; Editura

Universităţii din Bucureşti, Bucureşti;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs  Cunoaşterea obiectului şi 

problematicii eticii şi deontologiei 

academice şi  profesionale, a 

metodelor şi tehnicilor de cercetare 

ştiinţifică, precum şi principalele 

probleme etice care vizează 

activitatea ştiinţifică universitară.     

Este prevăzută o verificare pe 

parcurs 
     100% 

10.5. Seminar/Laborator  

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

1
Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat  

2 Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3 Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 

8/09/2020 

Titular curs 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Lector Dr. Mihai Cucerzan 

Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

Director de departament 

Prof. Dr. Felix Arion 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0214010106 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Științe Economice  

1.4.Domeniul de studii Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Management in Dezvoltare Rurală și Agroturism 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Strategii de dezvoltare rurală și turism 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Felix Arion 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Prof. Dr. Felix Arion 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Microeconomie, Macroeconomie 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să cunoască și să stăpânească cunoștințele specifice funcționării economiei de 

piață 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se derulează prin discuţii interactive pe baza materialelor şi a bibliografiei 

anunţate în prealabil, dublate de materiale prezentate pe video proiector. Studenţii 

vor avea cu cel puţin o săptămână înaintea cursului materialele bibliografice şi 

sinteza cursului, pentru a participa activ la desfăşurarea discuţiilor orale. Cursul 

este interactiv, studenții pot adresa întrebări referitoare la conținutul expunerii.  

Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și de terminare a 

cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe durata prelegerii, 

telefoanele mobile vor fi închise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ Studenţii parcurg pe bază de protocol şi cu asistenţă tematica prevăzută în fiecare 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de învățământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 20 

3.4.5.Examinări 2 

3.4.6. Alte activităţi  2 

3.7. Total ore studiu individual 144 

3.8. Total ore pe semestru 200 

3.9. Numărul de credite4 8 
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laboratorului/ proiectului săptămână. Pentru fiecare seminar studenţii vor pregăti materialele şi temele care 

vor fi prezentate şi evaluate de colegi prin intermediul resurselor utilizate în cadrul 

cursului. 

Disciplina academică se impune pe toata durata de desfășurare a lucrărilor. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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Identificarea şi descrierea conceptelor, principiilor, teoremelor şi metodelor de bază din managementul 

strategiilor de dezvoltare rurală 

Descrierea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi principiilor de bază ale managementului strategiilor de 

dezvoltare rurală şi conducerii proceselor şi sistemelor de producţie de complexitate mare 

Descrierea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi principiilor de bază ale managementului strategiilor de 

dezvoltare rurală şi a unităţilor de aprovizionare şi desfacere de complexitate mare 

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor tipuri variate de decizii de management al 

strategiilor de dezvoltare rurală şi a unităţilor de aprovizionare desfacere 

Aplicarea unor principii şi metode de bază specifice managementului strategiilor de dezvoltare rurală şi al 

unităţilor de aprovizionare desfacere pentru rezolvarea de probleme/ situaţii bine definite 

Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele şi limitele 

unor metode de management al strategiilor de dezvoltare rurală şi al unităţilor de aprovizionare desfacere 
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Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor 

profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de 

execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente. 

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 

muncă eficientă în cadrul echipei 

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor 

informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software 

de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie 

internaţională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectivul principal al disciplinei îl reprezintă educaţia economică şi 

antreprenorială a viitorilor specialişti, urmărindu-se formarea acestora în spiritul 

economiei de piaţă, a rolului individului ca antreprenor, producător, şi 

consumator în economie, astfel încât studenţii să-şi poată dezvolta, pe parcursul 

procesului de învăţământ, aptitudini şi cunoştinţe adecvate economiei 

concurenţiale, performante. Însușirea de către studenţi a noţiunilor teoretice şi 

practice legate de dezvoltarea spațiului rural; studiul strategiilor şi ansamblului 

de lucrări şi de măsuri întreprinse pentru dezvoltarea generala a spațiului rural 

pe plan mondial şi în România. 

7.2. Obiectivele specifice Disciplina abordează într-o viziune sistemică şi prin prisma  postulatelor 

specifice economiei de piaţă, problematica de bază a managementului general, 

punând  la dispoziţia viitorilor manageri principiile teoretice, metodele, tehnicile 

şi instrumentele necesare. Se are în vedere formarea unei gândiri manageriale 

moderne, dublată de dezvoltarea  principalelor aptitudini şi comportamente 

manageriale. Cursanții vor avea cunoștințe generale despre strategiile de 

dezvolta rurală: mediul legal; cerințele necesare; care sunt instituțiile naționale 

și europene responsabile. La finalul cursului dezvoltarea rurală; 2. să creeze 

strategii de dezvoltare rurală. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Noțiuni generale privind dezvoltarea spațiului rural; 

Strategii de dezvoltare rurală si regională  

Strategii de dezvoltare rurală în ţările U.E. 

Rolul resurselor rurale în dezvoltarea rurală a României; 

Strategii de dezvoltare rurală în România 

Metode de predare 

 

Prelegere  

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 

2 prelegeri 
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Fonduri destinate dezvoltării rurale in Uniunea 

Europeană 

Grupurile de Acțiune Locală 

Prelegere 

 

Prelegere 

2 prelegeri 

 

2 prelegeri 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Noțiuni generale privind dezvoltarea spațiului rural; 

Strategii de dezvoltare rurală si regională  

Strategii de dezvoltare rurală în ţările U.E. 

Rolul resurselor rurale în dezvoltarea rurală a României; 

Strategii de dezvoltare rurală în România 

Fonduri destinate dezvoltării rurale in Uniunea 

Europeană 

Grupurile de Acțiune Locală 

 

 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

 

Aplicarea conceptelor teoretice 

 

 

2 ședințe de seminar 

2 ședințe de seminar 

2 ședințe de seminar 

2 ședințe de seminar 

2 ședințe de seminar 

2 ședințe de seminar 

 

2 ședințe de seminar 

 Bibliografie Obligatorie: 

1. Luca E., 2007, Strategii de Dezvoltare Rurală, note de curs ; 

2. Otiman P. I., Restructurarea agriculturii si dezvoltarea rurala a Romaniei in vederea aderarii la Uniunea 

Europeana, Ed. Agroprint, 2000, Timisoara 

Bibliografie Facultativă: 

1. Legislația aferentă 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Exemplificarea subiectelor teoretice se bazează pe activitatea practică în care titularul de curs și membri departamentului 

o derulează în cadrul Consorțiului de Inginerie Economică din România, Clusterul AgroTransilvania și în activitățile de 

cercetare, consultanță și expertiză derulate cu entități din mediului economic. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Nivelul de asimilare a informațiilor în 

vederea deprinderii rolului individului 

ca antreprenor și manager,. 

Nivelul de asimilare a cunoștințelor 

necesare pentru dezvoltarea 

aptitudinilor  şi cunoştinţelor adecvate 

economiei concurenţiale, 

performante. 

Examen 

scris 

 

 

 

 

50% 

10.5. Seminar  Deprinderea spiritului managerial 

specific economiei de piaţă, precum şi 

cu însuşirea instrumentelor 

metodologice necesare pentru 

elaborarea diferitelor strategii de 

materializare a obiectivelor stabilite. 

Sunt prevăzute  3 proiecte și 

teme ce sunt evaluate pe parcurs 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Dovedirea cunoașterii, înțelegerii și capacitatea de aplicare practică a informației științifice transmisa prin prelegeri și 

ședințe de seminar la un nivel de minim 50%. Obținerea pragului de 50% atât cunoștințele teoretice, cât și pentru 

aplicative este condiție de promovabilitate. 
 

1  Ciclul de studii - se alege una din variantele - Licență/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (conținut)- pentru nivelul de licență se alege una din variantele - DF (disciplina 

fundamentală), DD  (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementară). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie), DO  

(disciplina opțională), DFac (disciplină facultativă). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual). 
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Data completării 

08/09/2020 

Titular curs 

Prof. Dr. Felix Arion 

Titular lucrări seminarii 

Prof. Dr. Felix Arion 

Data avizării în 

departament 

14/09/2020 

 

Director de departament 

Prof. Dr. Felix Arion 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0214010107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultură 

1.3. Departamentul Științe Economice 

1.4.Domeniul de studii Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Management în dezvoltare rurală și agroturism 

1.7. Forma de învăţământ Zi 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Managementul destinației turistice 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf Dr. Iulia Cristina Mureșan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf  Dr. Iulia Cristina Mureșan 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continuă 

2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
S 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Management financiar, Microeconomie, Managementul produselor locale, Marketing 

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoștințe fundamentele de turism și elemente generale de economie 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul se desfășoară interactiv pe baza materialelor și bibliografie anunțate 

anterior, dublate de materiale prezentate cu ajutorul video proiectorului. Studenți 

vor fi primi cu o săptămână înaintea cursului materiale bibliografice pentru a 

participa activ la desfășurarea acestuia. Cursul este interactiv, studenții pot adresa 

întrebări referitoare la conținutul expunerii.  

Disciplina universitară impune respectarea orei de începere și de terminare a 

cursului. Nu sunt tolerate nici un fel de alte activități pe durata prelegerii. În cazul 

activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

Studenţii parcurg pe bază de protocol şi cu asistenţă tematica prevăzută în fiecare 

săptămână. Studenți vor aprofunda  materialul prezentat la curs cu ajutorul temelor, 

proiectelor care vor fi prezentate si evaluate prin  intermediul resurselor utilizate în 

cadrul cursului. 

Disciplina academică se impune pe toata durata de desfășurare a lucrărilor. În cazul 

activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

3.4.4.Tutoriala 14 

3.4.5.Examinări 20 

3.4.6. Alte activităţi  0 

3.7. Total ore studiu individual 119 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite
4 7 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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• Cunoaşterea aprofundată a conceptelor şi principiilor legate de administrarea destinaţiilor turistice, la nivel 

naţional şi internaţional. 

• Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de 

vedere cantitativ şi calitativ, pentru formularea de argumente şi decizii  concrete asociate managementului şi 

marketingului destinaţiilor turistice naţionale şi internaţionale. 

• Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate dezvoltării, managementului şi promovării 

destinaţiilor turistice. 

• Evaluarea şi alegerea alternativei strategice optime ținând cont de factorii care influenţează administrarea 

destinaţiilor turistice. 

• Proiectarea de strategii şi administrarea portofoliului de produse turistice specifice unei destinaţii turistice 

prin utilizarea conceptelor, principiilor şi metodelor specifice sectorului de turism. 

• Cunoaşterea aprofundată a modalităţilor de gestionare a conceperii unui produs turistic reprezentat de o 

destinaţie turistică, a tehnicilor de comercializare şi a comportamentului agenţilor economici în contextul 

creat de legislaţia şi regulamentele aferente în vigoare. 

• Fundamentarea de strategii integrate de comunicare şi promovare a destinaţiilor turistice naţionale şi 

internaţionale. 

• Rezolvarea de probleme complexe  asociate vânzării produselor turistice reprezentate de destinaţiile turistice 

naţionale şi internaţionale 

• Analiza critic-constructivă a relaţiilor dintre consumatorii şi furnizorii ce acţionează în sfera destinaţiilor 

turistice naţionale şi internaţionale şi luarea deciziilor adecvate. 

• Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) şi luarea deciziilor în alocarea 

de resurse pentru planificarea şi dezvoltarea destinaţiilor turistice. 

• Cunoaşterea aprofundată a conceptelor şi principiilor specifice managementului calităţii şi aplicarea unor 

principii şi metode pentru rezolvarea de probleme/situaţii specifice situaţiilor de criză la nivelul destinaţiei 

turistice. 

• Estimarea şi luarea deciziei cu privire la necesarul de resurse umane în raport cu cerinţele de volum şi 

eficienţă a organizaţiilor de management/marketing la nivelul destinaţiei turistice (DMO) 

 

C
o
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p
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 Promovarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în condiţii de autonomie şi independenţă 

profesionale. 

• Asumarea rolurilor şi responsabilităţilor de conducere a unor echipe angajate în activităţi de marketing la 

diferite niveluri organizatorice  

• Interes crescut pentru valorificarea oportunităţilor de formare continuă şi pentru îmbunătăţirea propriilor 

performanţe profesionale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea aprofundată a principalelor curente, noţiuni, abordări, tipuri de 

acţiuni şi organizaţii din sfera administrării destinaţiilor turistice naţionale şi 

internaţionale 

7.2. Obiectivele specifice Suprinderea corectă a specificului proceselor de planificare, analiză, dezvoltare, 

management, marketing şi audit a destinaţiilor turistice naţionale şi 

internaţionale  

Aplicarea şi explicarea tehnicilor si a instrumentelor specifice activității 

organizaţiilor ce acţionează la nivelul destinaţiilor turistice naţionale şi 

internaţionale.  

Dezvoltarea abilităţile studenţilor de a elabora proiecte profesionale în sfera 

managementului şi marketingului destinaţiilor turistice naţionale şi 

internaţionale. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs – 28 ore 

Conceptul de destinaţie turistică. Destinaţii turistice 

naţionale şi internaţionale 

Metode de predare 

 

Prelegere 

 

Observaţii 

 

1 prelegere 

 

 

Dezvoltarea şi analiza concurenţială (benchmarking) a 

destinaţiilor turistice 

Prelegere 

 
2 prelegeri 

Competitivitatea destinaţiilor turistice naţionale şi 

internaţionale. Modele de analiză 

Prelegere 

 
3 prelegeri 
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Marketingul destinaţiilor turistice 
Prelegere 

 
1 prelegeri 

Strategii se segmentare şi poziţionare la nivelul 

destinaţiilor turistice naţionale şi internaţionale 

Prelegere 

 
1 prelegere 

Imaginea şi brand-ul unei destinaţii turistice 
Prelegere 

 
2 prelegeri 

Strategii şi activităţi de comunicare la nivelul destinaţiei 

turistice. Influenţa evenimentelor, filmelor, 

celebrităţilor, etc. asupra imaginii şi promovării unei 

destinaţii turistice 

Prelegere 

 
1 prelegere 

DMO (“destination marketing/management 

organizations”) 

Prelegere 

 
1 prelegere 

Acţiuni şi strategii aplicabile destinaţiilor turistice în 

perioade de dezastre şi crize 

Prelegere 

 
2 prelegere 

 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28  

Conceptul de destinație turistica. Tipologia destinațiilor 

turistice 

Bachmarketing-ul destinațiilor turistice 

Modele de analiza a destinațiilor turistice 

Produse turistice inovateice 

Strategii de segmentare a destinațiilor turistice 

Imaginea unei destinații turistice 

Destinații turistice noi 

DMO 

Managementul strategic al destinațiilor turistice 

 

 

Aplicarea conceptelor teoretice 

 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

Aplicarea conceptelor teoretice 

 

 

 

1 sedință de seminar 

 

1 sedințe de seminar 

2 sedințe de seminar 

2 sedințe de seminar 

1 sedință de seminar 

2 sedințe de seminar 

2 sedințe de seminar 

1 sedință de seminar 

2 sedințe de seminar 

 
 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Avraham, Eli, Ketter, Eran, Media Strategies for Marketing Places in Crisis, Elsevier Butterworth-Heinemann, 

2008 

2. Beirman, David, Restoring Tourism Destinations In Crisis-A Strategic Marketing Approach, CABI Publishing, 

2003 

3. Bonita M. Kolb, Tourism Marketing for Cities and Towns. Using Branding and Events to Attract Tourists, 

Oxford, 2006 

4. Kozak, Metin,  Destination Benchmarking Concepts, Practices And Operations, CABI Publishing, 2004 

5. Laws, E., Richins, H., Agrusa, J., Scott, N., Tourist Destination Governance:Practice, Theory and Issues, CAB 

International, 2011 
6. Morgan, N.,  Pritchard, A., Pride, R., Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition 

(2nd.edition), Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004 

7. Pike, Steven, Destination Marketing Organisations, Elsevier Ltd., 2004 

8. Pike, Steven, Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach, Elsevier 

Butterworth-Heinemann, 2008 

9. Vanhove, Norbert, The Economics of Tourism Destinations, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Hall, D., (2005), Rural tourism and sustainable business, Gromwell Press, Great Britan 
2. *** - Economic Impact of Travel&Tourism 2013, World Travel & Tourism Council 
3. *** - Benchmarketing Travel & Tourism Sector, 2013, World Travel & Tourism Council 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Exemplificarea subiectelor teoretice se bazeaza pe activitatea practică în care titularul cursului si membrii 

departamentului o desfășoară în cadrul cercetărilor științifice precum și a colaborării cu organisme avizate în domeniu 

(agenții de turism, ANTREC, pensiuni turistice). 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea sistemului de concepte, 

noţiunilor şi procedeelor specifice 

administrării destinaţiilor turistice 

Examen 

scris 

 

 

50% 
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naţionale şi internaţionale. 

Capacitatea de utilizare adecvată a 

conceptelor, indicatorilor şi 

instrumentelor din sfera administrării 

destinaţiilor turistice 

Diferenţierea tipurilor de destinaţii 

turistice naţionale şi internaţionale, a 

relaţiilor dintre acestea şi a 

organzaţiilor ce activează la acest 

nivel . 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Efectuarea unei analize-diagnostic 

pentru o destinaţie naţională sau 

internaţională 

Capacitatea de a efectua o analiza 

cantitivă şi calitativă a imaginii în 

media pentru o destinaţie turistică 

naţională şi internaţională 

Sunt prevăzute teme individuale 

și 1 proiect de semestru 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Dovedirea cunoașterii și înțelegerii noțiunilor specifice fermelor agroturistice. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. Dr. Iulia Cristina Mureșan 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf. Dr. Iulia Cristina Mureșan 

 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Prof. Dr. Felix Arion 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0214010108 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Stiinte economice 

1.4.Domeniul de studii Agronomie 

1.5.Ciclul de studii1) Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Management în dezvoltare rurală şi agriturism 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Strategii de marketing în industria ospitalității 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector Dr. Sabau Marius Mircea 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Lector Dr. Sabau Marius Mircea 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Continut2 DD 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Bazele marketingului, Bazele managementului, Statistica, Comportamentul consumatorului 

4.2. de competenţe Cunoasterea programului Excel, a altor programe de analiza a datelor 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului. 

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 

sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile de seminar este obligatorie consultarea indrumatorului, fiecare student 

va desfasura o  activitate individuala si/sau de grup cu materialele de seminar puse 

la dispozitie si descrise in Indrumatorul de seminar.Disciplina academica se 

impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 5 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 66 

3.8. Total ore pe semestru 130 

3.9. Numărul de credite4 7 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoasca  limbajul si termenii specifici pentru disciplina de Strategii de marketing în industria ospitalității 

Sa identifice si sa dezvolte notiunile de Mix de marketing in vederea punerii in valoare ale avantajelor 

competitive ale firmei 

Sa cunoasca diferitele tipuri de strategii de piata precum si mecanismele de abordare a pietii turistive 

Sa recunoasca principalele elemente de segmentare a pietii si sa le identifice pe cele mai eficiente 

Sa isi insuseasca modalitatile de punere in valoare a informatiilor despre concurenta 

Sa inteleaga etapelor de intocmire a strategiilor de marketing  

Sa isi insuseasca notiunile de baza ale eticii in abordarea pietii 
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 Sa poata identifica in mod corespunzator dorintele si asteptarile consumatorilor, pentru a oferi produse in masura 

a satisface nevoile acestora 

Sa demonstreze capacitatea de-a stapani tehnicile principale de elaborarea a planurilor de dezvoltare în domeniul 
turistic 

Sa poata dezvolta proiecte tip Plan de marketing pentru a elabora o strategie coerenta de actiune. 

Sa poata gandi strategii referitoare la lansarea unor produse noi pe piata, identificarea si culegerea informatiilor 

necesare. 

Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala prin antrenarea in investigatii privind impactele 

evolutiei mediului economic al firmei, asupra structurii si dinamicii pietii. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Obiectul disciplinei de studiu este insusirea de catre studenti a cunostintelor 

necesare in abordarea cu succes a strategiilor de marketing a unei firme, precum 

si a unor cunostinte fundamentale privind evaluarea si corectarea evolutiilor in 
timpul aplicarii acestora, formarea unor deprinderi specifice actiunilor de 

interactiune cu piata 

7.2. Obiectivele specifice Sa poata intelege resorturile ce determina aplicarea unei anumite strategii de 

marketing  

Sa cunosca pasii necesari pentru implementarea unei strategii de succes 

Sa recunoasca si elaboreze elementele strategice ale planului de dezvoltare 

Sa cunoasca tehnicile uzuale ale cresterii competitivitatii 

Sa-si insuseasca principiile unui comportament etic in piata 

 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1.CURS 

Număr  de ore – 28 

Introducere in strategiile de marketing turistic 

Auditul de marketing si analiza potentialului firmei 

Analiza productivitatii segmentelor de piata 

Analiza mediului de marketing 

Analiza principalilor concurenti 

Misiunea si obiectivele firmei 

Segmentarea si pozitionarea pe piata 

Abordarea strategica: analiza portofoliului de 

produse 

Elaborarea strategiilor si punerea in valoare a 

avantajelor competitive 

Elaborarea strategiei de catre lideri, urmaritori si 

firme de nisa 

Managementul strategic al mixului de marketing 

Criterii de alegere a celei mai bune strategii 

Evaluarea costurilor si al profitului 

Evaluarea performantelor strategiei de marketing 

Metode de predare 

 
Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 
 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 

 
1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegeri 

1 prelegeri 

1 prelegeri 

1 prelegere 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 
 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 

1 prelegere 
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8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 

Număr  de ore – 28 

Introducere in strategiile de marketing turistic 

Auditul de marketing si analiza potentialului firmei 

Analiza productivitatii segmentelor de piata 

Analiza mediului de marketing 

Analiza principalilor concurenti 

Misiunea si obiectivele firmei 

Segmentarea si pozitionarea pe piata 

Abordarea strategica: analiza portofoliului de 

produse 

Elaborarea strategiilor si punerea in valoare a 

avantajelor competitive 

Elaborarea strategiei de catre lideri, urmaritori si 

firme de nisa 

Managementul strategic al mixului de marketing 

Criterii de alegere a celei mai bune strategii 

Evaluarea costurilor si al profitului 

Evaluarea performantelor strategiei de marketing 

 
 

Discutii interactive 

Focus grup 

Studii caz 

Studii de caz 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 

 

Aplicatii practice 

 
Studii de caz 

 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 

Aplicatii practice 

 
 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

 

1 seminar 

 
1 seminar 

 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 

1 seminar 
 

 Bibliografie Obligatorie: 
 
1, Scott Mc Cabe The Routledge Handbook of Tourism Marketing, Routlege 2014 
 

 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Frank Bradley- Strategic marketing in the customer driven organisations, John Willey and Sons, West 

Sussex, 2003 

2. Collin Gilligan, Richard M.S. Wilson – Strategic marketing Planning, Elsevier, Oxford, 2003 

3. Richard M.S. Wilson, Colin Gilligan- Strategic Marketing Management, Elsevier, Oxford,2005 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, cu cele 

mai actuale teme si probleme practice , cadrele didactice participa la reuniuni anuale a diferitor organizatii si societati 

profesionale, unde se intalnesc cu fermierii si alti agenti economici, cu activitate si experienta in vanzari. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoasterea tehnicilor de pozitionare 

pe piata 

Recunoasterea avantajelor 

competitive ale propriei afaceri  

Discernerea strategiilor optime de 

abordare a pietii 

Cunoasterea modalitatilor de evaluare 

a strategiilor aplicate 

 

Examen 

oral 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

10.5. Seminar/Laborator  Pregatirea si lansarea unor  produse 

noi in portofoliu 
Elaborarea planului de dezvoltare 

strategica  

Sunt prevazute  2 verificari pe 

parcurs 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 

la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 
 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
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2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Lect.Dr Sabău Marius Mircea 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Lect.Dr. Sabău Marius Mircea 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Prof.Dr. Felix Arion 
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Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN – 0214010109 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca
1.2. Facultatea Facultatea de Horticultura 
1.3. Departamentul Dept. Stiinte Economice 
1.4.Domeniul de studii Inginerie si Management in Agricultura si Dezvoltare Rurala 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Management în Dezvoltare Rurală și Agroturism 
1.7. Forma de învăţământ Cu frecventa 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Management logistic 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Calin Vac 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. Dr. Calin Vac 

2.4. Anul de studiu 1 2.5. Semestrul 2 
2.6. Tipul de 
evaluare 

scrisa 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 
Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Management, Economie 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la functionalitatea pietei/mediului economic. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului 

Prelegerile susținute implică discuții interactive bazate pe materiale și bibliografia 
anunțate anterior și, de asemenea, susținute cu proiecții video (prezentari PPT). 
Materialele bibliografice și rezumatul cursului vor fi furnizate pentru studenți cu cel 
puțin o săptămână în avans, pentru a asigura un curs interactiv.  
Cursul este dinamic, studenții  pot pune întrebări legate de conținutul său.  
Vor fi prezentate exemple, studii de caz. 
Disciplina academică impune respectarea unui comportament specific în ceea ce 
privește orele de început și de sfârșit de prelegere. 
Este strict interzis de a efectua alte activități, telefoanele  mobile trebuie să fie oprite 
în orice moment în timpul prelegerii. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Expunerea directă a studiilor de caz în domeniul managementului lanţului logistic; 
Rezolvarea de probleme; 
Implicarea studenţilor în realizarea de studii individuale pe baza modelelor analizate 
în cadrul seminarului. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator/ proiect 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 20 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  2 
3.7. Total ore studiu individual 104 
3.8. Total ore pe semestru 160 
3.9. Numărul de credite4 8 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Analiza oportunității stabilirii unei politici privind managementul furnizorilor la nivelul unei firme. 
Analiza costurilor activităților logistice la nivel de lanț logistic. 
Administrarea relațiilor cu clienții si furnizorii. 
Stabilirea unor strategii de îmbunătățire a costurilor logistice și a costului logistic total. 
Analiza impactului pe care aceste strategii îl vor avea la nivel de lanț logistic. 
Stabilirea unui plan de implementare a unui set de strategii privind îmbunătățirea activit. la nivel de lanț logistic 
Administrarea resurselor materiale si financiare, managementul resurselor umane. 
Utilizarea unor instrumente și tehnici specifice privind managementul performanțelor lanțului logistic. 
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Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor 
profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de 
execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente. 
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă multidisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 
muncă eficientă în cadrul echipei. 
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor 
informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii soft de 
specialitate, baze de date, cursuri on-line etc) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general 
al disciplinei 

Cursul vizează cunoașterea principalelor probleme, a conceptelor teoretice și soluțiilor 
practice din domeniul managementului lanţului logistic. 

7.2. Obiectivele 
specifice 

Definirea si/sau recunoasterea lanţului logistic; 
Identificarea si aprofundarea rolului si relatiei comenzi-stocuri-depozite-transport în 
managementul operațional inter-organizațional; 
Expunerea sistemelor avansate de management al producţiei şi stocurilor, sistemelor de 
management a stocurilor, sistemelor de distribuţie, furnizorilor de servicii logistice, 
tehnologiilor informaţionale şi a evoluţiilor internaţionale ale managementului stocurilor; 
Aprofundarea elementelor de management al performanțelor la nivel de lanț logistic; 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Număr  de ore - 28 
Definirea conceptelor de logistica, management logistic (standarde, functii, factori 
determinanti, obiective, activitati, fluxuri fizice si informationale, sistem logistic, canal 
logistic, cost logistic total, logistica integrata, mix logistic); 
Definirea conceptului de lanţ logistic, management al lanţului logistic (standarde, 
obiective, elemente, activitati, beneficii, crearea unui lant logistic eficient, logistica si 
lantul logistic); 
Managementul comenzilor si achizitiei (inclusiv planificarea productiei si furnizorilor); 
Managementul stocurilor din cadrul lanţului logistic; 
Managementul depozitării din cadrul lanţului logistic; 
Managementul transporturilor din cadrul lanţului logistic; 
Managementul distribuţiei fizice din cadrul lanţului logistic; 
Serviciul catre clienti; 
Managementul tehnologiilor informaţionale din cadrul lanţului logistic; 
Evaluarea perfomanţelor managementului lanţului logistic; 
Evidenţierea noilor tendinţe din cadrul managementului lanţului logistic la nivel mondial; 

Metode de 
predare 

Prelegere 
 
 
Prelegere 
 
 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

Observaţii 
 

2 Prelegeri 
 
 
2 Prelegeri 
 
 
1 Prelegere 
1 Prelegere 
1 Prelegere 
1 Prelegere 
1 Prelegere 
1 Prelegere 
2 Prelegeri 
1 Prelegere 
1 Prelegere 

 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
Definirea conceptelor de logistica, management logistic 
(standarde, functii, factori determinanti, obiective, activitati, 
fluxuri fizice si informationale, sistem logistic, canal logistic, 
cost logistic total, logistica integrata, mix logistic); 
Definirea conceptului de lanţ logistic, management al lanţului 
logistic (standarde, obiective, elemente, activitati, beneficii, 

 
 
Aplicarea conceptelor teoretice 
 
 
 
Aplicarea conceptelor teoretice 
 

 
 
2 ședințe de seminar  
 
 
 
2 ședințe de seminar  
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crearea unui lant logistic eficient, logistica si lantul logistic); 
Managementul comenzilor si achizitiei (inclusiv planificarea 
productiei si furnizorilor); 
Managementul stocurilor din cadrul lanţului logistic; 
Managementul depozitării din cadrul lanţului logistic; 
Managementul transporturilor din cadrul lanţului logistic; 
Managementul distribuţiei fizice din cadrul lanţului logistic; 
Serviciul catre clienti; 
Managementul tehnologiilor informaţionale din cadrul 
lanţului logistic; 
Evaluarea perfomanţelor managementului lanţului logistic; 
Evidenţierea noilor tendinţe din cadrul managementului 
lanţului logistic la nivel mondial; 

 
Aplicarea conceptelor teoretice 
 
Aplicarea conceptelor teoretice 
Aplicarea conceptelor teoretice 
Aplicarea conceptelor teoretice 
Aplicarea conceptelor teoretice 
Aplicarea conceptelor teoretice 
Aplicarea conceptelor teoretice 
 
Aplicarea conceptelor teoretice 
Aplicarea conceptelor teoretice 

 
1 ședință de seminar 
 
1 ședință de seminar 
1 ședință de seminar 
1 ședință de seminar 
1 ședință de seminar 
1 ședință de seminar 
2 ședințe de seminar  
 
1 ședință de seminar 
1 ședință de seminar 

 Bibliografie Obligatorie: 
1. Legislația specifică referitoare la locul de muncă în companie 
2. Referințe specifice pentru fiecare subiect 
Bibliografie Facultativă:  

• Liviu Ilieş, Management Logistic, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003 
• Bălan, C., Logistica, Editura Uranus, Bucureşti, 2006 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Exemplificarea subiectelor teoretice se bazează pe activitatea practică în care titularul de curs și membrii departamentului o 
derulează în cadrul Consorțiului de Inginerie Economică din România, a Clusterului AgroTransilvania și în activitățile de 
cercetare, consultanță și expertiză derulate cu entități din mediului economic. 
 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 
 Nivelul de asimilare a cunoștințelor in domeniul managementului 
logistic, necesare pentru dezvoltarea aptitudinilor  şi cunoştinţelor 
adecvate economiei concurenţiale, performante. 

Examen scris  50% 

10.5. Teme pe 
parcurs  

Activităţi specifice recomandate şi participarea activă pe parcursul 
întâlnirilor 
Teme pe parcursul semestrului 
Studii individuale propuse de cadrul didactic 

Evaluare orala 
pe parcurs 

Apreciere teme 

20% 
 

20% 
10% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Dovedirea asimilarii elementelor de cunoaștere, înțelegere a conceptelor de business și capacitatea de a aplica in practică a 
informațiilor științifice transmise prin cursuri și teme la un nivel de cel puțin 50%.  
Obtinerea de minim 50%, atât la nivel de cunoștințe teoretice cât și practice este o condiție minimă de absolvire. 
 
1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut) - pentru nivelul de licenta se alege una din variantele: DF (disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) – se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 
 (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. Dr. Calin Vac 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf. Dr. Calin Vac 

 

Data avizării în departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Prof. Dr. Felix Arion 

 



Nr.__________din _________ Formular USAMV 0214010310 

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca
1.2. Facultatea Horticultură
1.3. Departamentul   III Științe Economice
1.4.Domeniul de studii Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală
1.5.Ciclul de studii1) Master
1.6.Specializarea/ Programul de studii Management in Dezvoltare Rurala si Agroturism
1.7. Forma de învăţământ IF

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Rodica Silvia Stan
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. dr. Rodica Silvia Stan
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare C
2.7. 
Regimul 
disciplinei

Continut2 DC

Obligativitate3 DFac

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum  Nivel minim B1; cunoștințe de bază în domeniul horticulturii.
4.2. de competenţe Nivelul cunoștințelor gramaticale și lexicale trebuie să permită abordarea textelor de 

specialitate.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Audierea cursului; frecvența minimă 80%.
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului.

realizarea temei şi/sau a cercetării solicitate.

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă

2
din care: 
3.2. curs

3.3. seminar/ laborator/ 
proiect

2

3.4.Total ore din planul de invatamant 28
din care: 
3.5.curs

3.6.seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 6
3.4.4.Tutoriala 1
3.4.5.Examinări 2
3.4.6. Alte activităţi 3

3.7. Total ore studiu individual 24
3.8. Total ore pe semestru 52

3.9. Numărul de credite4 2

 



6. Competențe specifice acumulate
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– utilizarea adecvată a terminologiei economice în limba engleză în situaţii proprii domeniului. 
– analiză de studii de caz care necesită reflecție critică, sinteză, rezolvare de probleme, 

evidențierea bunelor practici etc.
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– aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

– identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

– identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare;

– cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor 
fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei agrare.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei

Folosirea limbii engleze și a terminologiei de specialitate într-un context academic,

7.2. Obiectivele specifice - înţelegerea unor mesaje scrise şi orale emise în limba engleză;
- extragerea informaţiei relevante dintr-un material studiat;
- iniţierea şi participarea la conversaţii pe teme cotidiene şi profesionale;
- consultarea bibliografiei în limba engleză;
-  pregătirea  pentru participarea la  evenimente  științifice studențești  naționale și
internaționale desfășurate în limba engleză;
-  adaptarea  vorbirii  la  particularităţile  auditoriului/  interlocutorului  (stil  formal/
informal);
-  pregătirea  pentru  participarea  la  mobilități  Erasmus,  care  implică  o  bună
cunoaștere a limbii engleze;
- comunicarea în limba engleză cu studenți de la universități partenere;
- rezumarea în scris a informaţiilor lecturate sau audiate;
- comunicarea dezinvoltă într-un mediu profesional în care este necesară utilizarea
limbii engleze.

8. Conţinuturi
8.1. Curs  
Număr  de ore – 

Metode de predare Observații 
(1 curs= 2 ore)

8.2.LUCRĂRI PRACTICE  
Număr  de ore – 28 
1. Business Vocabulary (I)
2. Business Vocabulary (II)
3. The Basis of Business Etiquette Tips
4. Body Language in Business 
5. Tonality in Business
6. International Etiquette Rules
7. Starting and Ending a Business Conversation
8. Office Etiquette
9. Business Dining
10. Business and Professionalism
Test

Metode de predare
- predare frontală
- metoda piramidei
- interacțiune orală
- metoda bulgărelui de 
zăpadă
- exerciții de team-building

Observații
(1 seminar= 2 ore/săptămână)

2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
4 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie Obligatorie:
1. Stan, Rodica Silvia – English for Agricultural Economics, Ed. AcademicPres, Cluj Napoca, 2004
2. Gălățeanu, Georgiana, Comișel, Ecaterina – Gramatica limbii engleze pentru uz școlar, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1982
Bibliografie Facultativă:

1. N. A. Birkoff - Agriculture



9.  Coroborarea  conținuturilor  disciplinei  cu  așteptările  reprezentanților  comunităților
epistemice,  asociațiilor  profesionale  și  angajatori  reprezentativi  din  domeniul  aferent
programului

- schimb de experiență în cadrul excursiilor de studii desfășurate în țară și străinătate;
- folosirea de studii de caz, care familiarizează studenții cu noțiuni și concepte concrete;
- participarea la conferințe și simpozioane studențești, prezentări profesionale, în limba engleză;
- redactarea de documente specifice (CV-uri, cereri, corespondență etc.) în funcţie de cerinţele mediului economic.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.3. Pondere din

nota finală
10.4. Curs - fluența și acuratețea limbii engleze;

- folosirea corectă a terminologiei de 
specialitate;
- utilizarea corectă a structurilor lexicale și 
gramaticale învățate;
- exprimarea idiomatică;
- alcătuirea vocabularelor cu terminologia 
aferentă specialității;
- frecvența;

Verificare pe parcurs

Verificare pe 
parcurs 50%

Activitate la 
seminar 25% 

Frecvență 25%

10.5. Seminar/
Laborator 

- participarea activă la seminar;
- fluența și acuratețea limbii engleze orale și 
scrise;
- folosirea corectă a terminologiei de 
specialitate;
- utilizarea corectă a structurilor lexicale și 
gramaticale învățate;
- exprimarea idiomatică;
- alcătuirea vocabularelor cu terminologia 
aferentă specialității;
- frecvența;

10.6. Standard minim de performanță
Stăpânirea informației transmise. Obținerea notei de trecere la testele anunțate este condiție de promovabilitate.

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara).
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa).
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual).

Data completării
08.09.2020

Titular curs
----

Titular lucrări seminarii
Prof. dr. Rodica Silvia Stan

Data avizării în 
departament
14.09.2020

Director de departament
Prof. dr. Felix Arion



Nr.__________din _________ Formular USAMV 0214010311 

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca
1.2. Facultatea Horticultură
1.3. Departamentul   III Științe Economice
1.4.Domeniul de studii Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală
1.5.Ciclul de studii1) Master
1.6.Specializarea/ Programul de studii Management in Dezvoltare Rurala si Agroturism
1.7. Forma de învăţământ IF

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Rodica Silvia Stan
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. dr. Rodica Silvia Stan
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare C
2.7. 
Regimul 
disciplinei

Continut2 DC

Obligativitate3 DFac

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum  Nivel minim B1; cunoștințe de bază în domeniul horticulturii.
4.2. de competenţe Nivelul cunoștințelor gramaticale și lexicale trebuie să permită abordarea textelor de 

specialitate.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Audierea cursului; frecvența minimă 80%.
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului.

realizarea temei şi/sau a cercetării solicitate.

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă

2
din care: 
3.2. curs

3.3. seminar/ laborator/ 
proiect

2

3.4.Total ore din planul de invatamant 28
din care: 
3.5.curs

3.6.seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 6
3.4.4.Tutoriala 1
3.4.5.Examinări 2
3.4.6. Alte activităţi 3

3.7. Total ore studiu individual 24
3.8. Total ore pe semestru 52

3.9. Numărul de credite4 2

 



6. Competențe specifice acumulate
C
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– utilizarea adecvată a terminologiei economice în limba engleză în situaţii proprii domeniului. 
– analiză de studii de caz care necesită reflecție critică, sinteză, rezolvare de probleme, 

evidențierea bunelor practici etc.

C
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e
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– aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

– identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

– identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare;

– cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor 
fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei agrare.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei

Folosirea limbii engleze și a terminologiei de specialitate într-un context academic,

7.2. Obiectivele specifice - înţelegerea unor mesaje scrise şi orale emise în limba engleză;
- extragerea informaţiei relevante dintr-un material studiat;
- iniţierea şi participarea la conversaţii pe teme cotidiene şi profesionale;
- consultarea bibliografiei în limba engleză;
-  pregătirea  pentru participarea la  evenimente  științifice studențești  naționale și
internaționale desfășurate în limba engleză;
-  adaptarea  vorbirii  la  particularităţile  auditoriului/  interlocutorului  (stil  formal/
informal);
-  pregătirea  pentru  participarea  la  mobilități  Erasmus,  care  implică  o  bună
cunoaștere a limbii engleze;
- comunicarea în limba engleză cu studenți de la universități partenere;
- rezumarea în scris a informaţiilor lecturate sau audiate;
- comunicarea dezinvoltă într-un mediu profesional în care este necesară utilizarea
limbii engleze.

8. Conţinuturi
8.1. Curs  
Număr  de ore – 

Metode de predare Observații 
(1 curs= 2 ore)

8.2.LUCRĂRI PRACTICE  
Număr  de ore – 28 
1. The Writing Process
2. Organised Writing
3. Assigning Writing Tasks
4. Appropriate Language
5. Language Functions
6. Writing Letters
7.Bussiness Correspondence
8. How to Organize a Speech
9. A Business Presentation
Test

Metode de predare
- predare frontală
- metoda piramidei
- interacțiune orală
- metoda bulgărelui de 
zăpadă
- exerciții de team-building

Observații
(1 seminar= 2 ore/săptămână)

2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
6 ore
2 ore
4 ore
2 ore

Bibliografie Obligatorie:
1. Stan, Rodica Silvia – English for Agricultural Economics, Ed. AcademicPres, Cluj Napoca, 2004
2. Gălățeanu, Georgiana, Comișel, Ecaterina – Gramatica limbii engleze pentru uz școlar, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1982
Bibliografie Facultativă:

1. N. A. Birkoff - Agriculture



9.  Coroborarea  conținuturilor  disciplinei  cu  așteptările  reprezentanților  comunităților
epistemice,  asociațiilor  profesionale  și  angajatori  reprezentativi  din  domeniul  aferent
programului

- schimb de experiență în cadrul excursiilor de studii desfășurate în țară și străinătate;
- folosirea de studii de caz, care familiarizează studenții cu noțiuni și concepte concrete;
- participarea la conferințe și simpozioane studențești, prezentări profesionale, în limba engleză;
- redactarea de documente specifice (CV-uri, cereri, corespondență etc.) în funcţie de cerinţele mediului economic.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.3. Pondere din

nota finală
10.4. Curs - fluența și acuratețea limbii engleze;

- folosirea corectă a terminologiei de 
specialitate;
- utilizarea corectă a structurilor lexicale și 
gramaticale învățate;
- exprimarea idiomatică;
- alcătuirea vocabularelor cu terminologia 
aferentă specialității;
- frecvența;

Verificare pe parcurs

Verificare pe 
parcurs 50%

Activitate la 
seminar 25% 

Frecvență 25%

10.5. Seminar/
Laborator 

- participarea activă la seminar;
- fluența și acuratețea limbii engleze orale și 
scrise;
- folosirea corectă a terminologiei de 
specialitate;
- utilizarea corectă a structurilor lexicale și 
gramaticale învățate;
- exprimarea idiomatică;
- alcătuirea vocabularelor cu terminologia 
aferentă specialității;
- frecvența;

10.6. Standard minim de performanță
Stăpânirea informației transmise. Obținerea notei de trecere la testele anunțate este condiție de promovabilitate.

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat 
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara).
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa).
4 Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual).

Data completării
08.09.2020

Titular curs
----

Titular lucrări seminarii
Prof. dr. Rodica Silvia Stan

Data avizării în 
departament
14.09.2020

Director de departament
Prof. dr. Felix Arion
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0214020101 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Horticultură 
1.3. Departamentul Științe economice 
1.4.Domeniul de studii Inginerie și Management in agricultura si dezvoltare rurala 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Management in dezvoltare rurala si agroturism 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Economia dezvoltării rurale și a turismului 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Gabriela Ofelia Chiciudean 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect Conf. Dr. Gabriela Ofelia Chiciudean 
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul 3 

 
2.6. Tipul de 
evaluare Sumativa 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 

DC 
Obligativitate3 

DI 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 4 

din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator 
2 

3.4.Total ore din planul de 
invatamant 56 

din care: 3.5.curs 28 3.6.laborator 
28 

Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 
3.4.4.Tutoriala 15 
3.4.5.Examinări 4 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 25 
3.8. Total ore pe semestru 200 
3.9. Numărul de credite 
 

          8 



 
 

 2

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Matematica, Economie rurala 
4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă competenţe privitoare la aplicarea conceptelor şi principiilor de bază 

de calcul matematic. 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 
a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile 
sa fie inchise. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Studentii vor rezolva aplicatiile propuse, atat individual cat si in echipa, in functie 
de specificul acesteia.Disciplina academica se impune pe toata durata de 
desfasurare a lucrarilor. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare.  

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Să cunoasca noţiunile de bază ale dezvoltarii rurale si turismului; 
Să asocieze conceptelor de bază reprezentărilor grafice; 
Să utilizeze cunoştinţele de bază din disciplinele fundamentale pentru efectuarea de calcule, analize economice, 
studii de caz, în vederea explicării unor fenomene sau procese specifice economiei dezvoltarii rurale si 
turismului;  
Să utilizeze cunoştinţelor dobândite pentru explicarea şi interpretarea unor aspecte ce tin de micro si macro 
economie 
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Să analizeze studiile de caz privind situația economica a spaţiului rural;  
Să rezolve probleme legate de economia turismului  
Să realizeze proiecte de dezvoltare economică a spatiului rural inclusiv prin dezvoltarea turismului 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenților cu terminologia, abordarile conceptuale  referitoare la 
economia dezvoltarii rurale si turismului 

7.2. Obiectivele specifice Să utilizeze noţiunile însuşite la realizarea unor calcule, analize economice, 
studii de caz specifice economiei rurale si turismului; 
Să identifice, să explice şi să interpreteze strategii eficiente de dezvoltare 
economică a spaţiului rural 
 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
 

1. Nevoi si resurse in spatiul rural 
2. Principalii indicatori macroeconomici de 

rezultate 
3. Principalii indicatori microeconomici  
4. Cresterea si dezvoltarea economica a spatiului 

Metode de predare 
 

 
Prelegere  
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 

Observaţii 
 

 
2 ore prelegere 
4 ore prelegere 
 
4 ore prelegere 
2 ore prelegere 



 
 

 3

rural 
5. Productia si consumul in spatiul rural 
6. Organizarea activitatii turistice in spatiul rural 
7. Analiza cererii de produse agricole si servicii 

turistice la nivelul spatiului rural 
8. Analiza ofertei de produse agricole si servicii 

turistice la nivelul spatiului rural 
 
 
 
 
 

 
Prelegere 
Prelegere 
Prelegere 
 
Prelegere 

 
4 ore prelegere 
4 ore prelegere 
4 ore prelegere 
 
4 ore prelegere 
 
 

 
 
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  

1. Nevoi si resurse in spatiul rural 
2. Principalii indicatori macroeconomici de 

rezultate 
3. Principalii indicatori microeconomici  
4. Cresterea si dezvoltarea economica a spatiului 

rural 
5. Productia si consumul in spatiul rural 
6. Organizarea activitatii turistice in spatiul rural 
7. Analiza cererii de produse agricole si servicii 

turistice la nivelul spatiului rural 
8. Analiza ofertei de produse agricole si servicii 

turistice la nivelul spatiului rural 
 

 
 
Aplicatii 
Aplicatii 
 
Aplicatii 
Studii de caz 
 
Aplicatii 
Aplicatii și studii de caz 
Aplicatii 
 
Aplicatii 
 

 
 
2 ore laborator 
4 ore laborator 
 
4 ore laborator 
2 ore prelegere 
 
4 ore laborator 
4 ore laborator 
4 ore laborator 
 
4 ore laborator 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Economie rurală, curs ASAS 
2. Stanciulescu, G., Ionica M., Economia turismului si serviciilor, Editura Uranus, 2011 
3. Rusali, M.A., Dezvoltarea economică a ruralului în România.Concepte şi evaluări, ed. Digital Data, Cluj,2013 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Besanko, D., Braeutigam, R., Microeconomics, 2011, John Wiley & Sons, Inc. 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

În vederea adoptării metodelor de predare adecvate pentru această disciplină, s-a efectuat o cercetare în cadrul 
facultăților de profil din Cluj-Napoca (FSEGA) dar și din străinătate (Universitatea Ghent). Aceste cercetări au vizat pe 
de o parte conţinuturile şi metodele de predare, a materialelor de studiu utilizate, aplicațiilor practice care să ilustreze 
necesitatea însușirii acestei discipline. Pe de altă parte, cercetările au vizat mediul de afaceri și nevoile acestuia, 
potențialii angajori ai viitorilor absolvenți.  

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea noțiunilor teoretice 
predate în cadrul cursului. 

Examen 
scris 

 
 
 
 

 
 
50% 
 
 
 



 
 

 4

 
 
 

10.5.Laborator  Nivelul de asimilare a conceptelor si 
aplicatiilor cu caracter practic 

 2 proiecte individuale 
 Proiect în echipă 

 

30% 
20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si laborator la nivel acceptabil. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 
02. 09.2020 

Titular curs 
Conf. Dr. Gabriela Ofelia Chiciudean 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf. Dr. Gabriela Ofelia Chiciudean 

Data avizării în departament                                      
14.09.2020 

                                                                       
 
 

Director de departament 
Prof. dr. Felix Arion 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV 0214020102 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Horticultura 
1.3. Departamentul Stiinte economice  
1.4.Domeniul de studii Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Management in dezvoltare rurala si agroturism 
1.7. Forma de învăţământ IF 

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Analiza strategiilor de dezvoltare rurala si a turismului 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Marioara Ilea 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Prof. dr. Marioara Ilea 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DF 

Obligativitate3 DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Strategii de dezvoltare a spatiului rural, PAC 
4.2. de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Sala de curs dotata cu videoproiector, computer.Cursul este interactiv , studentii 
pot adresa intrebari referitoare la continutul expunerii. Disciplina universitara 
impune respectarea orei de incepere si terminare a cursului.Nu sunt tolerate nici un 
fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile sa fie inchise. În cazul 
activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Studentilor le sunt oferite informatiile si materialele necesare rezolvarii 
problemelor, iar apoi acestia vor trece la rezolvarea lor.Disciplina academica se 
impune pe toata durata de desfasurare a lucrarilor. În cazul activității didactice 
desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 3 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 42 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 10 
3.4.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 84 
3.8. Total ore pe semestru 140 
3.9. Numărul de credite4 7 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 Sa cunoasca  limbajul economic specific pentru disciplina Analiza strategiilor de dezvoltare rurala. 
Sa isi însuseasca criteriile si subcriteriile de cuantificare a strategiilor de dezvoltare rurala. 
Sa identifice in strategiile de dezvoltare rurala, principalii indicatori de dezvoltare ai spatiului rural si sa 
interpreteze aceste informatii. 
Formarea capacitatii studentului masterand de a întelege strategiile si politicile privind dezvoltarea spatiului rural. 
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 Sa demonstreze capacitatea de a utiliza eficient sursele informationale si resursele de comunicare si formare 
profesionala asistata, atat în limba romana, cat si într-o limba de circulatie internationala. 
Sa demonstreze preocupare privind perfectionarea profesionala prin manifestarea unor atitudini responsabile fata 
de domeniul stiintific si didactic, pentru valorificarea optima si creativa a propriului potential în situatii specifice  
Sa participe la activitatile de cercetare desfasurate in cadrul disciplinei. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Aprofundarea de catre studenti a principalelor aspecte privind dinamica 
schimbarilor socio-economice în spatiul rural precum si a mecanismelor de 
implementare a Politicii Agricole Comune în Romania. 
Dobandirea de catre studenti a cunostintelor  privitoare la strategiile de 
dezvoltare a spatiului  rural romanesc si a activitatilor care  ar putea fi 
dezvoltate cu precadere în acest spatiu. 

7.2. Obiectivele specifice Formarea de aptitudini si competente privind cuantificarea efectelor strategiilor 
de dezvoltare rurala .  
Dezvoltarea capabilitatilor de a identifica posibile surse de finantare pentru 
initierea și dezvoltarea afacerilor in mediul rural si de a îmbunatati mecanismele 
de functionare eficienta a pietei. 
 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 14 
Repere privind cadrul institutional si PAC 
Strategii de dezvoltare nationala.Strategii de dezvoltare 
rurala 
Metodologia privind diagnoza spatiului rural 
Cuantificarea spatiului rural 
Criterii si subcriterii de analiza a strategiilor de 
dezvoltare rurala 
Indicatorii de cuantificare a strategiilor de dezvoltare 
rurala 
Impactul strategiilor de dezvoltare rurala si rolul lor in 
cresterea economica a zonei 
 

Metode de predare 
 

Prelegere  
Prelegere  
 
Prelegere  
Prelegere  
Prelegere a 
 
Prelegere  
 
Prelegere  
 

Observaţii 
 

1 prelegere 
1 prelegere 
 
1 prelegere  
 1 prelegere 
1 prelegere 
                                                                                                                             
1 prelegere 
 
1 prelegere  

   
 

8.2.LUCRĂRI    PRACTICE  
Număr  de ore – 42 
Repere privind cadrul institutional si PAC 
Strategii de dezvoltare nationala.Strategii de dezvoltare 
rurala  
Metodologia privind diagnoza spatiului rural 
Cuantificarea spatiului rural 
Criterii si subcriterii de analiza a strategiilor de 
dezvoltare rurala 
Indicatorii de cuantificare a strategiilor de dezvoltare 
rurala 
Impactul strategiilor de dezvoltare rurala si rolul lor in 
cresterea economica a zonei 
 

 
Studiu de caz 
Studiu de caz 
 
Studiu de caz 
Studiu de caz 
Studiu de caz 
 
Studiu de caz 
 
Studiu de caz 
 
 

 
3 ore seminar 
3 ore seminar 
 
6 ore seminar 
6 ore seminar 
6 ore seminar 
 
6 ore seminar 
6 ore seminar 
6 ore seminar 
 
 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
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1. Ilea M., Analiza strategiilor de dezvoltare rurala, 2015, Editura Academicpres, Cluj-Napoca 
2. Vincze M., Dezvoltarea regională şi rurală, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj –Napoca, 2000 
3. Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013 
4. Programul National de Dezvoltare Rurala 2014– 2020 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Păun Ion Otiman, Alternativele economiei rurale a României: dezvoltarea agriculturii sau insecuritate alimentară şi 
deşertificare rurală severă, Editura Academiei, 2011,  

2. Kerekes Kinga, Pakucs Bernadette, Szocs Emese, Veres Eniko, Vincze Maria, Dezvoltare rurala. Ocuparea fortei de munca în 
mediul rural, Editura Accent, 2010Revista Fourrages 2000-2013 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii mediului academic şi al celui de afaceri, cu experienţă în domeniul  
dezvoltarii spatiului rural 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs  Cunoasterea terminologiei de 
specialitate, a sistemului conceptual 
cu care opereaza disciplina 
Capacitatea de utilizare adecvata a 
principiilor, normelor si metodelor de 
operare impuse de disciplina 
Demonstrarea capacitatii de analiza, 
sinteza si interpretare a unor situatii 

Examen 
Oral 

 
 
 
30% 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  Capacitatea de corelare a aspectelor 
teoretice cu cele practice. Aplicarea 
cunostintelor de specialitate în 
executarea unor studii de caz cu 
privire la analiza strategiilor de 
dezvoltare rurala. 

Studii individuale propuse de 
cadrul didactic, verificari pe 
parcurs  
Activitati aplicative 
recomandate si participarea 
activa pe parcursul întalnirilor   

70% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si studii de caz  la nivel acceptabil. Obtinerea notei de trecere 
la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

Data completării 
8.09.2019 

Titular curs 
Profesor dr. Marioara Ilea 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Profesor dr. Marioara Ilea 

 
Data avizării în 
departament 
14.09.2019 

 
Director de departament 
Profesor dr. Felix Arion 
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Nr.__________din _________                                                       Formular USAMV-CN 0214020103 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Horticultura 

1.3. Departamentul Stiinte economice 

1.4.Domeniul de studii Inginerie si Management 

1.5.Ciclul de studii
1) 

Master 

1.6.Specializarea/ Programul de studii Management în dezvoltare rurală şi agroturism 

1.7. Forma de învăţământ IF 

 

2. Date despre disciplină  

 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Sisteme informatice de gestiune a datelor 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof dr. Florica Matei 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 

proiect 

Conf.dr. Rodica Sobolu  

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 

 

2.6. Tipul de 

evaluare Continua 
2.7. Regimul 

disciplinei
 

Continut2 
DF 

Obligativitate3 DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

 
 

 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu e cazul 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte de gestionarea bazelor de date 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv , studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare 

a cursului.. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

La lucrarile practice  este obligatorie parcurgerea materialelor didactice ce contine 

fiecare tema in parte precum si prezentarea unui referat pe baza tematicii propuse la 

inceputul cursului. Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a 

lucrarilor. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 

forma cu frecvenţă 
4 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 3 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

3.4.4.Tutoriala 4 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 140 

3.8. Total ore pe semestru 196 

3.9. Numărul de credite
4 7 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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C4. Planificarea, proiectarea, programarea prin utilizarea şi personalizarea aplicaţiilor software dedicate şi 

conducerea unor procese şi sisteme de producţie de complexitate medie şi evaluarea tehnico-economică a 

acestora 
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CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor 

informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software 

de specialitate, baze de date, cursuri on-line) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Dobândirea abilităţilor teoretice şi practice pentru dezvoltarea modelelor de 

analiză, proiectare şi implementare a aplicaţiilor informatice de gestiune a 

datelor. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea şi întelegerea etapelor parcurse în construirea unei aplicatii de 

gestiune a datelor  

 

 

8. Conţinuturi 

8.1.CURS 

Număr  de ore –14 

Metode de predare Observatii 

Modelarea bazelor de date Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere 

Notiuni de baza ale sistemelor  informatice Prelegere- discutii-exemplificare 2 prelegeri 

Determinarea necesitatilor Prelegere- discutii-exemplificare 1 prelegere 

Analiza sistemelor Prelegere- discutii-exemplificare 

problematizare 

2 prelegeri 

Proiectarea sistemelor Prelegere- discutii-exemplificare 2 prelegeri 

Modelare obiectuala Prelegere- discutii-exemplificare 2 prelegeri 

Limbajul unificat de modelare obiectuala (UML) Prelegere- discutii-exemplificare 

problematizare 

2 prelegeri 

Implementarea exploatarea si intretinerea sistemelor informatice Prelegere- discutii-exemplificare 2 prelegeri 

 

8.2 SEMINAR 

Număr  de ore – 42 

Metode de predare Observatii 

Modelarea bazelor de date Exemplificare, discutii dezbateri 2 lucrări de laborator 

Notiuni de baza ale sistemelor  informatice Exemplificare, discutii dezbateri 1 lucrare de laborator 

Determinarea necesitatilor Exemplificare, studii de caz,  

dezbateri 

1 lucrare de laborator 

Analiza sistemelor Exemplificare, discutii dezbateri 2 lucrări de laborator 

Proiectarea sistemelor Exemplificare, discutii dezbateri 2 lucrări de laborator 

Modelare obiectuala Exemplificare, discutii dezbateri 2 lucrări de laborator 

Limbajul unificat de modelare obiectuala (UML) Exemplificare, discutii dezbateri 2 lucrări de laborator 

Implementarea exploatarea si intretinerea sistemelor 

informatice 

Exemplificare, discutii dezbateri 2 lucrări de laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Constantin Avornicului, Mihai Avornicului, Managementul si proiectarea sistemelor informatice de gestiune  
(2010), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 

2. 2. S. Tanenbaum, A. and V. Steen, Distributed Systems Principles and Paradigms, Upper Saddle River, New 

Jersey, USA: Pearson Education Inc., 2007 
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Bibliografie Facultativă: 

1. D. Oprea, Analiza şi proiectarea sistemelor informatice economice, Ed. Polirom, Iaşi, 1999 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Continutul disciplinei este in concordanta cu ceea ce se face in alte centre universitare din tara si strainatate. Pentru o 

mai buna adaptare la  cerintele pietei muncii  a continutului disciplinei au avut loc discutii  si intalniri cu reprezentanti ai 

mediului de afaceri. Continuturile si metodele de predare-invatare au fost alese pentru atingerea obiectivelor principale 

ale cursului: absolvenții trebuie să înțeleagă cum a fost construit şi cum funcționează  un sistem informatci de gestiune a 

datelor in scopul adaptarii acestuia la propiile lor nevoi. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Probleme practice  Examen scris 30% 

 

10.5. Seminar/Laborator  Realizare referat Verificari pe parcurs 70% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si seminarii la nivel acceptabil. 
 

1
  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   

2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD 

 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 

 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 

 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Prof. dr. Florica Matei 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf. dr. Sobolu Rodica 

Data avizării în 

departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Prof. dr. Felix Arion 

 



 

 1

 
Nr.__________din _________                                                 Formular USAMV–CN – 0214020104 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din  Cluj-Napoca
1.2. Facultatea Facultatea de Horticultura 
1.3. Departamentul Dept. Stiinte Economice 
1.4.Domeniul de studii Inginerie si Management in Agricultura si Dezvoltare Rurala 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de studii Management în Dezvoltare Rurală și Agroturism 
1.7. Forma de învăţământ Cu frecventa 

 
 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea disciplinei Proiect Profesional – studiu de caz 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. Calin Vac 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Conf. Dr. Calin Vac 

2.4. Anul de studiu 2 2.5. Semestrul 1 
2.6. Tipul de 
evaluare 

scrisa 
2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DD 
Obligativitate3 DI 

 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum Management, Economie 
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la functionalitatea pietei/mediului economic. 

 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1. de desfăşurare a cursului N/A 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Studenţii parcurg pe bază de protocol şi cu asistenţă tematica prevăzută în fiecare 
săptămână. Pentru fiecare tema/referat studenții vor pregăti materiale și teme care 
vor fi prezentate și evaluate de către alți studenți cu resursele utilizate în curs.  
Disciplina academică trebuie să fie respectată în timpul lucrarilor. 
În cazul activității didactice desfășurate on-line se adaptează metodele de predare. 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 0 3.3. seminar/ laborator/ proiect 4 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5. curs 0 3.6. seminar/laborator 56 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
3.4.4.Tutoriala 10 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  2 
3.7. Total ore studiu individual 104 
3.8. Total ore pe semestru 160 
3.9. Numărul de credite4 8 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea diferitelor tipuri de decizii de management în 
managementul produsului localizat al unităților de aprovizionare cu amănuntul. 
Aplicarea unor principii și metode de bază specifice managementului unităților de aprovizionare, în scopul de a 
rezolva probleme / situații bine definite, având asistență calificată . 
Utilizarea adecvată a criteriilor de evaluare standard și a metodelor de evaluare a calității, a avantajelor și 
limitărilor metodelor de administrare, a unităților de vânzare cu amănuntul și de aprovizionare. 
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Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor 
profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de 
execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente. 
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă multidisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi 
muncă eficientă în cadrul echipei. 
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor 
informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii soft de 
specialitate, baze de date, cursuri on-line etc) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general 
al disciplinei 

Obiectivul principal al disciplinei îl reprezintă educaţia economică şi antreprenorială a 
viitorilor specialişti, urmărindu-se formarea acestora în spiritul economiei de piaţă, a rolului 
individului ca antreprenor, producător, şi consumator în economie, astfel încât studenţii să-şi 
poată dezvolta, pe parcursul procesului de învăţământ, aptitudini şi cunoştinţe adecvate 
economiei concurenţiale, performante. 
Conceptele teoretice vor fi discutate de-a lungul activitatilor practice. 
Studentii vor dezvolta abilități critice pentru dezvoltarea capacității analitice și de a analiza 
problemele în scopul de a înțelege specificitatea lanțului agroalimentar. 

7.2. Obiectivele 
specifice 

Disciplina abordează într-o viziune sistemică şi prin prisma  postulatelor specifice economiei 
de piaţă, problematica de bază a managementului general, punând  la dispoziţia viitorilor 
manageri principiile teoretice, metodele, tehnicile şi instrumentele necesare. Se are în vedere 
formarea unei gândiri manageriale moderne, dublată de dezvoltarea  principalelor aptitudini şi 
comportamente manageriale. In acest fel, se urmărește să se deprinda experiente profesionale 
de rezolvare a problemelor companiilor, tinand cont de mai multe aspecte: stiintifice, tehnice, 
strategice si de resursa umana. 

 
 
8. Conţinuturi 
 

8.1. CURS 
Număr  de ore - 0 

Metode de 
predare  

Observaţii 

 
8.2. LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 56 
Mecanismele de management de proiect 
Istoricul specific al companiei 
Analiza datelor specifice ale companiilor alese pt studiu de 
caz (economice, tehnice, strategice si de resursa umana) 
Analiza solicitarii unui produs specific al companiei 
Pregatirea concluziilor si recomandarilor finale 
Prezentarea raportului final 

 
 
Aplicarea conceptelor teoretice 
Aplicarea conceptelor teoretice 
Aplicarea conceptelor teoretice 
 
Aplicarea conceptelor teoretice 
Aplicarea conceptelor teoretice 
Aplicarea conceptelor teoretice 

 
 
1 ședință de seminar 
2 ședințe de seminar 
4 ședințe de seminar 
 
4 ședințe de seminar 
2 ședințe de seminar 
1 ședință de seminar 

 
 Bibliografie Obligatorie: 
1. Legislația specifică referitoare la locul de muncă în companie 
2. Referințe specifice pentru fiecare subiect 
3. Ghidul Solicitantului – diverse masuri de finantare nerambursabila 
 
Bibliografie Facultativă:  

• referințe specifice pentru fiecare subiect 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Exemplificarea subiectelor teoretice se bazează pe activitatea practică în care titularul de curs și membri departamentului o 
derulează în cadrul Consorțiului de Inginerie Economică din România, Clusterul AgroTransilvania și în activitățile de 
cercetare, consultanță și expertiză derulate cu entități din mediului economic. 
 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs    

10.5. Teme pe 
parcurs  

Deprinderea spiritului managerial specific economiei de piaţă, 
precum şi cu însuşirea instrumentelor metodologice necesare pentru 
elaborarea diferitelor strategii de materializare a obiectivelor 
stabilite. 

Un proiect 
profesional 

100% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Dovedirea asimilarii elementelor de cunoaștere, înțelegere a conceptelor de business și capacitatea de a aplica in practică a 
informațiilor științifice transmise prin cursuri și teme la un nivel de cel puțin 50%.  
Obtinerea de minim 50%, atât la nivel de cunoștințe teoretice cât și practice este o condiție minimă de absolvire. 
 
1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut) - pentru nivelul de licenta se alege una din variantele: DF (disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei (obligativitate) – se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO 
 (disciplina optionala) DFac (disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

Data completării 

08.09.2020 

Titular curs 

Conf. Dr. Calin Vac 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Conf. Dr. Calin Vac 

 

Data avizării în departament 

14.09.2020 

 

Director de departament 

Prof. Dr. Felix Arion 
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