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ECONOMIE RURALĂ 

STRUCTURĂ  

Anul de studiu I 

Semestrul II 

Regimul disciplinei  Disciplină obligatorie de specialitate - Producţie 
animală 

Nr. de ore / săptămână 1 oră curs 

Nr. credite transferabile 2 ECTS 
 

OBIECTIVE  
Dobândirea de cunoştinţe economice utile în vederea deschiderii unei afaceri în domeniul agricol şi /sau 
medical veterinar după absolvirea facultăţii. Identificarea indicatorilor ce definesc locul si rolul economiei 
rurale in cadrul economiei naţionale; Identificarea tipurilor şi particularităţilor activităţilor economiei rurale; 
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 rurală 
 

CONȚINUT 
Curs Nr. ore 
Particularităţile şi funcţiile agriculturii 
Contribuţia agriculturii la dezvoltarea economică 
Evoluţia istorică şi socială a agriculturii în România 
Evoluţia istorică şi socială a agriculturii până în 1918 

- reforma agrară din 1864; 
- caracteristicile de bază ale economiei rurale. 

Evoluţia istorică şi socială a agriculturii între anii 1918-1945 
- prevederile şi efectele reformei agrare din 1918; 
- distribuţia suprafeţelor agricole şi structura exploataţiilor agricole; 
- dezvoltarea economică din perioada respectivă. 

Evoluţia istorică şi socială a agriculturii între anii 1945-1989 
- reforma agrară din 1945; 
- decretul 133 din 1949; 
- organizarea exploataţiilor agricole în perioada respectivă. 

Evoluţia istorică şi socială a agriculturii după anul 1989 
- decretul 42 din 1990; 
- legea fondului funciar (legea 18 din 1991); 
- legea arendei (legea 16 din 1994); 

Structura exploataţiilor agricole. 
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Organizarea agriculturii în România şi în ţările dezvoltate 
- formele de proprietate şi rolul lor în organizarea agriculturii; 
- forme de exploatare a pământului (exploatarea pământului în regie proprie şi în arendă); 
- organizarea agriculturii în România; 

organizarea agriculturii în ţările dezvoltate. 
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Capitalul 
- conceptul de capital; 
- capitalul de exploatare în agricultură (şeptelul mort şi şeptelul viu); 
- formarea capitalului agricol şi economia de capital; 

Surse de asigurare cu capital în agricultură. 
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Pământul 
- fondul funciar şi componentele sale; 
- pământul – principalul mijloc de producţie în agricultură; 
- cadastrul funciar; 
- bonitarea terenurilor agricole; 

Valoarea şi preţul pământului. 
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Munca în agricultură 
- caracteristicile muncii în agricultură; 
- resursele de muncă din agricultură şi şomajul; 
- formarea profesională a forţei de muncă din agricultură; 
- productivitatea muncii în agricultură; 

Producţia agricolă 
- sisteme de producţie şi concentrarea producţiei agricole; 
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- sistemele de producţie practicate în Nordul Europei; 
- sistemele de producţie practicate în Sudul Europei; 

Specializarea producţiei agricole. 

Strategii, politici, programe, proiecte şi tendinţe de dezvoltare a spaţiului rural în România şi în lume  
Planul de afaceri 
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Lucrări practice / seminar Metode de predare Nr. ore 
- - - 
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EVALUARE 

Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală (%) 

Curs 
Evaluarea nivelului de cunoştinţe se face în scris, 
prin raspunsuri la intrebari tip grila din toate 
capitolele prezentate 

Examen scris tip grila 

Realizare plan de afaceri 

70 

30 

 

Titularul activităţilor de curs Şef lucr. Dr.ing. Oana Mărgărita GHIMPEȚEANU 

Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoana de contact 

Şef lucr. Dr.ing. Oana Mărgărita GHIMPEȚEANU 

Splaiul Independentei, nr. 105 – sector 5 – cod postal 050097, Bucureşti 

Tel/Fax: 021- 318.04.69 / 021- 318.04.98 

Email: margarita.ghimpeteanu@fmvb.usamv.ro 

 

mailto:margarita.ghimpeteanu@fmvb.usamv.ro

