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Nr. credite transferabile: 3 
 
Statutul disciplinei: 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină: 
Conf. dr. Dan BODESCU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 
În cadrul cursului se doreşte identificarea indicatorilor ce definesc locul si rolul agriculturii in 
cadrul economiei naţionale; identificarea tipurilor şi particularităţilor activităţilor din zootehnie; 
determinarea efectului variabilelor naturale, tehnice, economice, organizatorice si conjuncturale  
prezente in mediul agricol asupra modului de utilizare a resurselor, respectiv asupra rezultatelor 
tehnico-economice obţinute. 
La lucrările practice se urmăreşte utilizarea metodelor de analiză economică a activităţilor 
economiei creșterii animalelor (de investitii, de productie si de servicii) 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Introducere în teoria economică 
Sectorul agroalimentar 
Principalii indicatori macroeconomici 
Teoria consumatorului 
Teoria producţiei 
Teoria distribuţiei 
Vulnerabilitatea economică în cadrul sectorului agroalimentar 

 
Lucrări practice 

Eficienta economica a utilizarii fondului funciar 
Eficienta economica a utilizarii capitalului in zootehnie 
Eficienta economica a utilizarii factorului de productie ‘munca’ in zootehnie 
Cheltuielile de productie,venitul total, marja bruta, profitul si rata profitului in zootehnie 
Eficienta economica a productiei zootehnice (metode de analiza, indicatori de apreciere) 
Eficienta economica a investitiilor in zootehnie
Programele producatorilor agricoli; Riscul si incertitudinea in zootehnie
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Test cu itemi variaţi 60% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Orală, studiul de caz, investigaţia, 
prezentări de referate şi eseuri, postere, 
aplicatii de grup 

40% 
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Conf. dr. Dan BODESCU 
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Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 
telefon: +40 232 407 518 
E-mail: dbodescu@uaiasi.roevaluare Procent din nota finală 


