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Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Şef lucrări dr. Dan BODESCU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 În cadrul cursurilor sunt urmarite obiectivele: identificarea indicatorilor ce definesc locul 
si rolul spaţiului rural in cadrul economiei naţionale; tipurile şi particularităţile  activităţilor din 
spaţiul rural;  determinarea efectului variabilelor naturale, tehnice, economice, organizatorice si 
conjuncturale  prezente in mediul rural asupra modului de utilizare a resurselor, respectiv asupra 
rezultatelor tehnico-economice obtinute; metodele de analiza economica a activitatilor agricole 
(de investitii, de productie si de servicii). 
 La lucrările practice răspund următoarelor obiective: să explice indicatorii ce definesc 
locul si rolul spaţiului rural in cadrul economiei naţionale; să descrie din punct de vedere 
economic tipurile şi particularităţile  activităţilor din spaţiul rural; să cunoască in termeni 
economici factorii de producţie (pământul, munca, capitalul) si principiile care stau la baza 
utilizării optime a acestora; să cunoască efectul variabilelor naturale, tehnice, economice, 
organizatorice si conjuncturale  prezente in mediul rural asupra modului de utilizare a resurselor, 
respectiv asupra rezultatelor tehnico-economice obtinute si sa utilizeze metodele de analiza 
economica a activitatilor agricole (de investitii, de productie si de servicii); 

 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Economie rurală – concept, delimitări, particularităţi in cadrul   economiei naţionale  
Particularitatile mediului rural si influienta acestora  
Factorii de productie – pamantul, munca si capitalul  
Principiile care stau la baza utilizarii optime a factorilor de productie  
Productia marfa si preturile produselor agricole  
Eficienta economica pecifică actorilor din spaţiul rural  
Factorii care influienteaza marimea, dimensiunea si structura de productie a exploatatiilor 
agricole  

 
Lucrări practice 

. Eficienta economica a utilizarii fondului funciar  
  Eficienta economica a utilizarii capitalului  
Eficienta economica a utilizarii factorului de productie ‘munca’  
Cheltuielile de productie,venitul total, marja bruta, profitul si rata profitului  
 Eficienta economica specifică actorilor din mediul rural (metode de analiza, indicatori de 
apreciere)  
 Eficienta economica a investitiilor in agricultură  
 Programele producatorilor agricoli; Riscul si incertitudinea in spaţiul rural  



Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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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% 
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