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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf. dr. Dan BODESCU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Obiectiv general: Dobândirea si înţelegerea bazei teoretice privind economia producției agricole 

și formarea abilităților de analiză a indicatorilor economici și de impact asupra mediului. 

Obiectiv specific: Evaluarea eficienței producției agricole prin indicatori specific și corelarea cu 

indicatorii de impact asupra mediului înconjurător. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Economia producției agricole - concepte, terminologie, obiect de studiu 

2. Importanța agriculturii în economie 

3. Resursele și factorii de producție din agricultură 

4. Eficiența economică a producției agricole  

5. Relația agricultură - mediu - dezvoltare durabilă 

 

 

Lucrări practice 

1. Economia producției agricole - indicatori de apreciere, exemple, interpretare 

2. Importanța agriculturii în economie - indicatori de apreciere, studiu de caz 

3. Resursele și factorii de producție din agricultură - indicatori de evaluare, exemple 

4. Eficiența economică a producției agricole vegetale - indicatori de eficiență, criterii de 

evaluare, exemple, interpretare 

5. Relația agricultură - mediu - dezvoltare durabilă: exemple/ studiu de caz 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 40% 

Prezența și implicarea activă în cadrul 

activităţilor de lucrări practice 
Evaluare orală 30% 

Realizarea și susținerea proiectului Proiect 30% 

 

Persoana de contact 

Conf. dr. Dan BODESCU 

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 

 

 


