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Nr. credite transferabile 5 

 

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. 

Obiectiv specific: Evaluarea performanţei, a competitivităţii, a riscului şi a limitelor creşterii 

economice la nivel teritorial, prin utilizarea teoriilor și modelelor privind dezvoltarea economică. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Spaţiul rural - definiţii, particularităţi, funcţii, clasificare 

2. Resursele spaţiului rural - resursele naturale, resursele de muncă, resursele de capital 

3. Factorii de producţie - factorii clasici, neofactorii 

4. Economia dezvoltării rurale - bunăstarea economică, creşterea economică, dezvoltarea 

economică, dezvoltarea durabilă  

5. Paradigme ale dezvoltării rurale  

6. Teorii ale dezvoltării economice (teoria modernizării, teoria dependenţei, teoria oportunităților, 

a propagării și a antrenării fluxurilor economice, teoria marelui şoc, teoria efortului minim, teoria 

capitalului uman) 

7. Metode de evaluare a dezvoltării spaţiului rural (metode cantitative şi calitative, regiunile rurale, 

sistemul NUTS, regiunile de dezvoltare în Uniunea Europeană) 

8. Strategii, politici, programe, proiecte şi tendinţe de dezvoltare a spaţiului rural în România şi în 

lume   

 

Lucrări practice 

1. Analiza spatiului rural - indicatori, exemple, interpretare 

2. Analiza resurselor naturale - indicatori, exemple, interpretare 

3. Analiza resurselor de muncă - indicatori, exemple, interpretare 

4. Analiza resurselor de capital - indicatori, exemple, interpretare 

5. Eficiența economică a utilizării factorilor de producţie - indicatori, exemple, interpretare 

6. Analiza indicatorilor cantitativi şi calitativi ai dezvoltării rurale – indicatori, exemple 

7. Analiza proiectelor de dezvoltare rurală - indicatori, 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 - USV 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 

 

 


