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Nr. credite transferabile 3 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf. dr. Dan Bodescu 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

- Identificarea indicatorilor ce definesc locul si rolul economiei rurale in cadrul economiei 

naţionale; 

- Identificarea tipurilor şi particularităţilor activităţilor economiei şi filierei produselor 

alimentare; 

- Determinarea efectului variabilelor naturale, tehnice, economice, organizatorice si conjuncturale  

prezente in mediul rural asupra modului de utilizare a resurselor, respectiv asupra rezultatelor 

tehnico-economice obţinute; 

- Utilizarea metodelor de analiză economică a activităţilor actorilor din Economia produselor 

alimentare. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Introducere în teoria economică  

Principalele aspecte macroeconomice 

Economia agrară 

Economia producţie industrial 

Economia serviciilor 

Definirea spaţiului rural 

Teoria consumatorului 

Teoria producţiei 

Piaţa bunurilor şi serviciilor 

Teoria distribuţiei 

Incertitudinea 
Bunăstare, echitate şi eficienţă 

 

Lucrări practice 

Principalii indicatori economici  

Prinicpalii indicatori macroecnomici 

Profitul antreprenorial 

Viteza de recuperare a capitalului 

Determinarea prețului acceptat de piață 

Eficiența investiției 

Elasticitatea prețurilor în funcție de unii factori 

Efcieința economică a utilizării factorilor  

Durata de utilizare optima și oportună a elementalor de capital 



Analiza comparativă a veniturilor nete  

Marja de siguranță- căi și metode de creștere 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

aplicații practice, studii de caz. 
40% 
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