Domeniile majore de cercetare sunt managementul fermei, managementul IMM-urilor in mediul
rural.
Pentru exploataţiile agricole si pentru intreprinderile mici si mijlocii din mediul rural,
existente sau care se vor infiinţa în urma iniţiativei private, o problemă esenţială o reprezintă
adaptarea lor la mediul economic, intern si extern, la modificările conjucturale ale acestuia, şi la
schimbări care ţin de caracterul unor resurse naturale, în general epuizabile. Competiţia
economico-ecologică si alinierea unitatilor la aceasta, necesită, ca premisă, desfasurarea unor
activităţi generatoare de rezultate performante.
Asupra performanţei unităţilor din agricultură intervin o serie de variabile, provenind din
interiorul şi exteriorul acestora (piaţă, pârghii financiare, reglementări şi cerinţe europene, condiţii
ecologice, management, structură de productie) care, prin natura şi intensitatea lor, pot induce
efecte diferite în nivelul lor de dezvoltare. Având în vedere dimensiunea consecinţelor, aria de
cercetare a problemelor este vasta, fiind nevoie de cunoasterea variabilelor, ceea ce determină
recurgerea la identificarea acestora, utilizând metodologii de analiză economică specifice.
Structura de producţie sau factorii de productie pentru care urmează să opteze producătorii
agricoli necesită un comportament adaptat cerinţelor pieţei, consumatorii de produse agricole şi
agenţii economici care procesează materiile provenite din agricultură fiind “componente”
antrenante în creşterea ritmului de modernizare a fermelor. Devine, ca urmare, relevantă
intervenţia acestora în formularea unor decizii în explotaţiile agricole. Managerii trebuie să
privească către resursele de productie, sa le identifice si sa le aloce optimal, ceea ce nu este tocmai
uşor, ca urmare a complexităţii lor şi a aparitiei unor fenomene imprevizibile. Ca urmare, poate fi
luată în discuţie măsura în care cei are gestionează exploataţii agricole dispun de informaţii pe
baza cărora să aleagă cea mai bună structură de producţie, sa decida asupra modului de utilizare a
factorilor de productie si a suprafetei de care dispune, sau a practicarii unor anumite sisteme de
productie gneratoare de rezultate economice pozitive si motivante.

