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Statutul disciplinei
Disciplină de domeniu (obligatorie)
Titular disciplină
Șef lucr. dr. Dan Bodescu
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
1. Cunoaşterea tipurilorşi particularităţilor serviciilor;
2. Înţelegerea factorilor de producţie specifici economiei serviciilor (pământul, munca,
capitalul) si principiilor care stau la baza utilizării optime a acestora;
3. Explicarea efectului variabilelor tehnice, economice, organizatorice si conjuncturale
prezente in servicii asupra modului de utilizare a resurselor, respectiv asupra
rezultatelor tehnico-economice obţinute;
4. Utilizarea metodelor de analiza economica a activităţilor de servicii.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
INTRODUCERE ECONOMIA SERVICIILOR
Conţinutul, caracteristicile şi sfera de cuprindere a serviciilor
Tipologia serviciilor în economia modernă
Piaţa serviciilor turistice
Serviciile turistice pentru producţie pentru firme
Serviciile turistice pentru populaţie
CĂI DE CREŞTERE A PRFORMANŢELOR ECONOMICE ALE UNITĂŢILOR
FURNIZOARE DE SERVICII
Tendinţe privind tipologia firmelor din sectorul serviciilor şi evoluţia procesului de integrare
rurală
Instrumente de creştere a performanţelor tehnico-economice în economia serviciilor
Lucrări practice
Analiza rezultatelor tehnico-economice în economia serviciilor
Eficienţa economică a utilizării capitalului în cadrul unităţilor furnizoare de servicii
Eficienţa economică a utilizării factorului de producţie „munca“ în servicii
Cheltuielile de producţie, venitul total, profitul şi rata profitului în economia serviciilor
Aportul factorilor tehnici la realizarea serviciilor
Eficienţa economică a unităţilor furnizoare de servicii
Eficienţa economică a investiţiilor în economia serviciilor
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