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Nr. credite transferabile 7 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef lucrări dr. Dan BODESCU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 Obiectivul general al disciplinei este acela de a analiza și punerea în aplicare a sistemului 

de trasabilitate. Obiectivele specifice includ: cunoașterea problemelor privind trasabilitatea 

produselor alimentare; identificarea domeniilor de aplicare a trasabilității produselor alimentare; 

diagnostic efectul economic al trasabilității produselor agricole; identificarea instrumentelor de 

creștere a performanțelor economice în ceea ce privește adoptarea principiilor trasabilității 

produselor agricole. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Trasabilitatea produselor alimentare, definiție și obiective 

Domeniul de aplicare al trasabilității produselor alimentare 

Operatorii din sectorul alimentar 

Efectul economic al trasabilității produselor agricole 

Trasabilitatea relațiilor comerciale agricole 

Eficiența economică a serviciilor comerciale 

Trasabilitatea produselor agricole de origine vegetală 

Performanțele economice ale întreprinderilor din sectorul produselor agricole de origine 

vegetală și animală 

Performanțele economice ale întreprinderilor din produse agricole pe filieră 

 

Lucrări practice 

Analiza documentelor oficiale care reglementează trasabilitatea produselor agricole 

Domeniul de aplicare al trasabilității produselor alimentare 

Obligațiile operatorilor din sectorul alimentar " 

Indicatorii de eficiență economică pe canalul de produse agricole 

Diagnosticul efectului economic al trasabilității produselor agricole 

Instrumente de creștere a performanțelor economice a întreprinderilor de pe filiera produselor 

agricole  
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare în scris 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 

 

 

Persoana de contact 

Şef lucrări dr. Dan BODESCU 

Facultatea de Agricultură - USAMV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407517, fax: 0040 232 219175  

E-mail: dbodescu@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finala ̆ 
 

 


