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Nr. credite transferabile 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. dr. Gavril ȘTEFAN 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Obiectiv general: Dobândirea si înţelegerea bazei teoretice specifice economiei rurale și 

contabilității, a abilităţilor privind cuantificarea şi interpretarea indicatorilor statistici cu scopul 

de a identifica cauzele finale ale performanţei/nonperformanţei economice. 

Obiective specifice:  

1. Evaluarea performanţei, a competitivităţii, a riscului şi a limitelor creşterii economice la nivel 

teritorial, prin utilizarea teoriilor privind micro şi macroeconomia. 

2. Cunoașterea conceptelor, metodelor și a instrumentelor utilizate în contabilitate. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Economia rurală: obiectul de studiu, informaţia economică, metoda de cercetare 

2. Sistemul economic: definiţii, structură, actorii și persoanele economiei, tehnologiile de 

producție 

3. Resursele economice și factorii de producție 

4. Fundamentele economice ale dezvoltării rurale: spațiul rural, structura economiei, creșterea și 

dezvoltare economică, progresul tehnic 

5. Eficiența economică a producției agricole: producția, veniturile, costurile, profitul 

6. Contabilitatea întreprinderii: obiectul de studiu, informația contabilă, obiective 

7. Rezultatele întreprinderii: clasificare, indicatori 

8. Instrumente contabile: bilanțul contabil și contul de profit și pierdere 

9. Analiza performanțelor întreprinderii: analiza performanţelor economice, analiza 

performanțelor comerciale, analiza performanțelor financiare, analiza rentabilității 

10. Analiza sănătății întreprinderii: structura financiară, valoare patrimonială și riscul general 

 

Lucrări practice 

1. Informația economică: surse, conținut, metode de analiză, interpretare 

2. Veniturile fundamentale din economie - renta, salariul, dobânda, profitul: indicatori, mod de 

calcul, exemple, interpretare 

3. Spațiul rural: analiza spațiului rural, indicatorii de apreciere a creșterii și dezvoltării rurale, 

exemple, interpretare 

4. Eficiența economică a producției agricole de cereale și plante oleaginoase: importanța 

economică a producției agricole, indicatori de evaluare a eficienței economice, exemple, 

interpretare 

5. Eficiența economică a producției agricole horticole: importanța economică a producției 

agricole, indicatori de evaluare a eficienței economice, exemple, interpretare 

6. Eficiența economică a investițiilor din agricultură: tipuri de investiții, indicatori de evaluare a 



eficienței investițiilor, criterii de alegere a investițiilor, exemple, interpretare 

7. Instrumente contabile: bilanțul contabil (conținut și structură, dubla reprezentare a 

patrimoniului, exemple, analiză), contul de profit și pierdere (conținut și structură, funcționarea 

conturilor de venituri și cheltuieli, exemple, analiză) 

8. Documente contabile de gestiune a stocurilor în întreprinderile din agricultură 

9. Analiza rezultatelor întreprinderii: indicatori, studii de caz/ exemple, interpretare 

10. Analiza performanței și a sănătății întreprinderii: indicatori, studii de caz/ exemple, 

interpretare 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 70% 

Prezența și implicarea activă în cadrul 

activităţilor de lucrări practice 

Evaluare orală în timpul 

semestrului, colocviu la final 

de semestru 

30% 

 

Persoană de contact 

Prof. dr. Gavril ȘTEFAN 

Facultatea de Agricultură - USAMV Iași 

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

telefon: 0040 232 407515, fax: 0040 232 260 650 

E-mail: stefang@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 


