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Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
Obiectivul general al disciplinei Perfecţionarea pregătirii teoretice şi practice în domeniul economiei şi valorificării 

produselor ecologice în condiţiile unei pieţe concurenţiale. 

Satisfacerea cât mai deplină a consumatorilor cu produse ecologice prin adapatarea 

producţiei la cerinţele pieţei şi folosirea unor strategii specifice : strategia de 

produs; strategia de preţ; strategia de distribuţie; strategia de promovare. 
Obiectivele specifice Formarea unor abilităţi privind comunicarea individuală şi organizaţională, în 

scopul adaptării agenţilor economici la cerinţele consumatorilor de produse 

ecologice pe piaţa internă și/sau externă; implicarea masteranzilor în cercetarea 

ştiinţifică specifică marketingului produselor ecologice, includerea în echipele de 

cercetare şi în parteneriate cu universităţi şi unităţi de cercetare din țară și din alte 

ţări. 

Adaptarea activităţii firmelor  agricole şi/sau agroalimentare ecologice la cerinţele 

pieţei libere (concurenţiale), care vizează diversificarea gamei de produse agricole 

şi/sau agroalimentare ecologice, creşterea calităţii acestora, perfecţionarea 

sistemului de distribuţie, de promovare şi valorificare, atât pe piaţa internă, cât şi 

pe piaţa europeană şi  mondială. 
 

. Conţinuturi (Programa analitică) 

Curs 

Cap.1 – Eficienţa economică  a producţiei agricole ecologice; 

1.1. Conceptul de eficienţă economică, criterii şi indicatori de apreciere;1.2. Cheltuielile de producţie şi costurile unitare 

la produsele agricole ecologice;1.3. Măsuri de sprijin a producătorilor de produse agricole ecologice;1.4. Rentabilitatea 

producţiei agricole ecologice 

Cap. 2. - Piaţa produselor agricole ecologice; 

2.1. Concept, structură, funcţii, factori de influentă;2.2. Preţurile produselor agricole  ecologice: metode de calcul şi de 

negociere a preţurilor;2.3. Strategiile de preţ  pe pieţele produselor agricole ecologice; Previziunea pieţei produselor 

ecologice 

Cap. 3 –  Distribuţia şi serviciile de valorificare a produsdelor agricole ecologice; 

3.1. Distribuţia : conţinut, căi de realizare, funcţii, tipuri;3.2. Caracteristicile comerţului cu produse agricole ecologice 

3.3 Indicatorii economici  pentru comercializarea en detail a produselor agricole ecologice;3.4. Comerţul en gros şi en 

detail a produselor agricole ecologice;3.5 Reţeaua întreprinderilor pentru valorificarea produselor agricole ecologice. 

Cap. 4 - Promovarea produselor agricole ecologice 

4.1. Aspecte teoretice; 4.2. Scop și obiective; 4.3. Comunicarea; 4.4. Publicitatea; 

Seminar / Laborator/Lucrări practice 

Metodologia de calcul a valorii producției finale și a valorii adăugate în agricultură 

 Eficiența economică a produselor ecologice de origine vegetală 

Eficiența economică a produselor ecologice de origine animală 

Studii de caz privind analiza variantelor strategice de preț și piață a  unui produs agricol și/sau agroalimentar 

Previziunea pieţei produselor ecologice 

Studii de caz privind valorificarea şi promovarea produslor   agricole și/sau agroalimentare ecologice pe piața internă sau 

externă 
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 Evaluare 

Tip activitate  Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală (%) 

Curs -răspunsurile la 

examen/colocviu/lucrări practice 

scris - clasic 60  

 Activităţi asistate Teme de 

control  

teste pe parcursul semestrului şi test 

final ; teme de control (referate) 

studii  de caz (teste 

rezolvate pe calculator) 

40 
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