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I. Preliminarii 
Unitatea de curs Economia în agricultură prevede studierea economiei ca ramură şi rezolvarea 
celei mai însemnate probleme social-economice: îndestularea continuă a populaţiei cu produse 
alimentare şi a industriei cu materie primă. Economia agrară presupune studierea acțiunii legilor 
economice și formelor de apariție în agricultură, relațiilor economice între ramuri, luând în 
considerație particularitățile fiecărei ramuri, studierea indicatorilor economici. 
Scopul studierii unității de curs Economia în agricultură este de a învăța elevii să înțeleagă 
problemele dezvoltării agriculturii, căile de sporire a eficienței activității întreprinderii agricole.  
Unitatea de curs menționată urmărește un scop major – dezvoltarea unei gândiri critice la elevi, 
formarea unei conștiințe democratice, posibilitatea de a se acomoda la diferite condiții, crearea 
capacității de a accepta realitatea și de adoptare a deciziilor optime. Toate în ansamblu vor 
contribui la formarea competențelor antreprenoriale a viitorilor specialiști. 
Predarea conținuturilor teoretice e necesar a fi coordonate cu perspectivele dezvoltării sistemului 
agroalimentar național. 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Studierea unității de curs Economia în agricultură va contribui la realizarea unui caracter formativ 
(înţelegerea fenomenelor, însuşirea indicatorilor și metodelor de rezolvare a problemelor 
specifice, dezvoltarea deprinderilor de a obţine rezultate veridice) al viitorilor specialişti în 
domeniul de formare profesională. 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

Competența profesională din descrierea Calificării 

Identificarea surselor de aprovizionare cu materie primă și materiale. 

Competențe profesionale specifice disciplinei: 
1. Aplicarea metodelor,instrumentarului economiei agrare în activitatea profesională. 
2. Aprecierea resurselor funciare și sporirea eficienței utilizării lor. 
3. Clasificarea mijloacelor de producție în agricultură. 
4. Estimarea resurselor de muncă și productivității muncii în agricultură. 
5. Implementarea progresului tehnico-științific în agricultură și intensificării. 
6. Aprecierea costului de producție și formarea prețului la producția agricolă. 
7. Asigurarea eficienței economice a producţiei agricole. 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 
evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual 
Prelegeri 

Practică 
Seminar 

2 60 18 12 30 Examen 2 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1.Obiectul, metodele de cercetare și sarcinile economiei agrare ca știință 

CS.Utilizarea noţiunilor şi principiilor 
economiei agrare în activitatea profesională 
Argumentarea rolului agriculturii în economia 
natională. 
Identificarea relațiilor interdisciplinare din 
domeniu. 
Enunumerarea particularităților agriculturii. 

Obiectul științei ,, Economia agrară” și rolul ei în 
sistemul științei economice. 
Particularitățile și rolul agriculturii în economia 
natională. 
Formele de proprietate și tipurile de gospodării în 
sectorul agrar. 

2.Resursele funciare și sporirea eficienței utilizării lor 

CS.Utilizarea eficientă a resurselor funciare 
Caracterizarea pămîntului ca mijloc principal de 
producție. 
Enumerarea indicatorilor nivelului și a eficienței 
economice a utilizării pământului și metoda 
determinării lor. 
Identificarea principalelor direcții de utilizare 
rațională a pământului. 

Componența,structura fondului funciar. 
Pământul – mijloc principal de producție în 
agricultură. Piața pământului. 
Indicatorii nivelului și a eficienței economice a utilizării 
pământului. Metoda determinării lor. 
Direcțiile principale de utilizare rațională a pământului 
și sporirii eficienței economice. 

 

3.Mijloacele de producție în agricultură 

CS.Clasificarea mijloacelor de producție în 
agricultură 
Clasificarea mijloacelor de producție. 
Explicarea structurii mijloacelor fixe și activelor 
curente. 
Enumerarea indicatorilor eficienței utilizării 
mijloacelor fixe și activelor curente. 

Eficiența economică, clasificarea și structura 
mijloacelor de producție. 
Mijloacele fixe, structura lor și sursele de reproducție. 
Indicatorii eficienței utilizării.  
Activele curente, esența, structura și indicatorii 
eficienței utilizării lor.  
Căile de sporire a eficienței folosirii mijloacelor de 
producție. 

4.Resursele de muncă și productivitatea muncii în agricultură 

CS.Estimarea resurselor  de muncă și 
productivității muncii în agricultură 
Explicarea conținutului economic al resurselor 
de muncă și productivității muncii. 
Caracterizarea pieții resurselor de muncă. 
Enumerarea indicatorilor resurselor de muncă 
și a productivității muncii în agricultură. 

Resursele de muncă, formarea și particularitățile 
folosirii lor în agricultură. Piața resurselor de muncă. 
Conținutul economic al productivității muncii și 
importanța sporirii ei în agricultură. 
Indicatorii productivității muncii în agricultură și 
metoda calculării lor. Folosirea rațională a resurselor 
de muncă și căile principale de sporire a productivității 
muncii în agricultură. 
 

5.Progresul tehnico-științific și intensificarea în agricultură 

CS. Implementarea progresului tehnico-
științific în agricultură și intensificării 
Identificarea esenței progresului tehnico-

Esența progresului tehnico-științific și evoluția în 
agricultură. 
Intensificarea,esența,scopul și necesitatea. 
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științific și a intensificării în agricultură. 
Enumerarea indicatorilor nivelului de 
intensificare și eficienței economice. 

Indicatorii nivelului de intensificare și eficienței 
economice. 

6.Costul de producție și formarea prețului la producția agricolă 

CS. Aprecierea costului de producție și 
formarea prețului la producția agricolă 
Definirea costului,cheltuielilor și a prețului. 
Enumerarea felurilor de cost. Caracterizarea 
sistemei de prețuri la producția agricolă. 

Noțiune de cost și cheltuieli de producție.Felurile lui. 
Influența costului asupra indicatorilor rezultativi ai 
activității economice. 
Noțiune de preț și principiile de formare. 
Funcțiile prețului,sistema de prețuri la producția 
agricolă. 

7.Eficiența economică a producţiei agricole 

CS. Explicarea eficienței  economice a 
producţiei agricole 
Definirea noțiunii de efect și eficiență 
economică. 
Enumerarea indicatorilor eficienței economice 
a producției agricole și metoda calculării lor. 
Argumentarea principalelor căi de sporire a 
eficienței economice a producției agricole. 

Noțiuni despre „efect” și „eficiență economică”. 
Criteriul eficienței economice în agricultură.  
Indicatorii eficienței economice a producției agricole și 
metoda calculării lor.  
Căile de sporire a eficienței economice a producției 
agricole. 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr
.  

Unități de învățare 
 
 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

Individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Obiectul,metodele de cercetare și sarcinile economiei 
agrare ca știință. Agricultura ca ramură a economiei 
naționale. 

6 2 - 4 

2 Resursele funciare și sporirea eficienței utilizării lor. 10 2 2 6 

3. Mijloacele de producție în agricultură. 10 4 2 4 

4. Resursele de muncă și productivitatea muncii în 
agricultură.  

8 2 2 4 

5. Progresul tehnico-științific și intensificarea în 
agricultură. 

2  -  

6. Costul de producție și formarea prețului la producția 
agricolă. 

10 2 2 6 

7. Eficiența economică a producţiei agricole. 14 4 4 6 

 Total 60 18 12 30 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termene de 

realizare 

Agricultura ca ramură a economiei naționale 

Capitalizarea agriculturii și structura de ramură 
a agriculturii. 
Metodele de cercetare în domeniul economiei. 
Reforma agrară și importanța ei în folosirea 
rațională a pamântului. 
Renta funciară și arenda pământului. 

Rezumat scris 
Proiect în grup. 

Prezentarea 
rezumatului 
Prezentarea 
proiectului 

Săptămâna 1 

Resursele funciare și sporirea eficienței utilizării lor 

Metodele de evaluare și reevaluare a 
mijloacelor fixe de producție. 
Indicatorii reproducției mijloacelor fixe și 
balanța lor. 
Căile de sporire a eficienței folosirii mijloacelor 
de producție. 

Tabel completat. 
Rezumat scris 

Argumentarea 
tabelului 
Analiza 
rezultatelo. 
Prezentarea 

rezumatului 

Săptămâna 2 

Mijloacele de producție în agricultură 

Cererea și oferta de muncă. 
Șomajul în Republica Moldova. 
Bursa muncii . 
Specificul calculării corecte a productivității 
muncii în agricultură. 

Grafic 
Referat 
Sarcină practică 

Prezentarea 
graficului 
Descrierea și 
argumentarea 
Prezentarea 

Săptămâna 4 

Costul de producție și formarea prețului la producția agricolă 

Corelația dintre cost și cheltuieli. 
Rezervele de reducere a costului de producției 
și a cheltuielilor. 
Modalitățile de determinare a prețului. 

Shemă 
Rezumat scris 
Sarcină practică 

Descrierea și 
argumentarea 
Prezentare 

Săptămâna 6 

Progresul tehnico-științific și intensificarea în agricultură 

Direcțiile de bază ale progresului tehnico-
științific în agricultură. 
Factorii intensificării și căile de sporire a 
eficienței economice. 

Rezumat scris 
 
Tabel completat 
 

Prezentare 
Argumentarea 
tabelului 
 

Săptămâna 8 

Eficiența economică a producţiei agricole 

Factorii de sporire a eficienței economice a 
producției agricole. 
Căile de sporire a eficienței economice a 
producției agricole. 

Tabel completat 
 
Rezumat scris 

Argumentarea 
tabelului 
Prezentarea 
rezumatului 

Săptămâna 10 

Total   30 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr
.  

Unități de învățare Practică/ 
Seminar 

Lista lucrărilor practice/de laborator 

1. Resursele funciare și sporirea 
eficienței utilizării lor. 

 
2 
 

Determinarea indicatorilor nivelului de folosire și 
eficienței economice a fondului funciar. 

2. Mijloacelor de producție în 
agricultură. 

2 
 
 

Determinarea indicatorilor asigurării întreprinderii și 
înzestrării cu mijloace fixe. 
 

3. 
 

 

Resursele de muncă și 
productivitatea muncii în 
agricultură. 

2 Determinarea indicatorilor utilizării forței de muncă și a 
productivității muncii după indicatorii naturali și 
valorici. 

4. Costul de producție și 
formarea prețului la producția 
agricolă. 

 
2 

 
Calcularea costului unitar de producție în agricultură. 
 

5. Eficiența economică a 
producţiei agricole. 

4 Aprecierea eficienței economice a producției globale 
agricole. 

 Total 12  

 

IX. Sugestii metodologice 
În procesul studierii unității de curs Economia în agricultură cadrul didactic va folosi cele mai 
eficiente tehnologii de predare - învăţare – evaluare. Profesorul poate alege şi aplica acele metode 
şi tehnologii, forme şi metode de organizare a activităţii elevilor, care sunt adecvate specialităţii, 
experienţei de lucru, capacităţilor individuale ale elevilor şi care asigură randament la formarea 
competenţelor preconizate. 
Conţinuturile unității de curs au un caracter teoretic, de aceea, pentru înlesnirea însuşirii lor, se 
recomandă utilizarea formelor şi metodelor interative: instruirea problematizată, demonstrarea, 
compararea, studiul de caz. Metodele de învăţare vor fi selectate de profesor în funcţie de 
finalităţile educaţionale, particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor, conţinutul procesului 
de predare-învăţare, natura mijloacelor de învăţământ, experienţa sa didactică, promovându-se o 
abordare specifică, bazată în esență pe stimularea gândirii, pe individualizare, pe motivarea 
elevului şi dezvoltarea încrederii în sine.  

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
Evaluarea reprezintă activitatea de măsurare, interpretare și apreciere a cunoștințelor, abilităților 
și atitudinilor elevilor. Caracterul flexibil al metodelor și tehnicilor de evaluare face posibilă 
utilizarea unui instrumentar evaluativ divers în cadrul disciplinei Economia în agricultură. 
Prioritară în aplicarea metodelor/tehnicilor de evaluare va fi funcția motivațională a acestora, 
menită să susțină acțiunea de învățare a elevilor, axată pe gândirea pozitivă ca factor uman 
stimulator al evaluărilor. În acest scop, măsurarea rezultatelor se va face prin instrumente valide, 
cunoscute, ce pot oferi un feedback pedagogic relevant și operativ. 



8 

 

Se recomandă evaluare iniţială ce se va efectua la începutul studierii unității de curs, pentru a 
stabili nivelul de pregătire a elevilor în domeniul economiei și pentru a determina parcursul 
didactic.  
Evaluareaformativă se va realiza pe parcursul procesului didactic prin diverse metode, forme și 
tehnici: comunicări orale, antrenarea elevilor în completări, evaluarea răspunsurilor, testarea, 
evaluarea abilităților la lecțiile practice , investigaţia, autoevaluarea. Vor fi evaluate produsele 
elaborate (rezumat scris, schiță, tabel completat, proiect de grup etc.) conform criteriilor stabile. 
Evaluarea sumativă se realizează la finele studierii unității de curs și determină în ce măsură 
fiecare competenţă specifică disciplinei a fost formată. Metodele de evaluare utilizate trebuie 
aplicate în corelare cu criterii de performanţă și competențele individuale ale elevilor. 

 
XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Pentru realizarea formării și dezvoltării competențelor în cadrul unității de cursEconomia în 
agricultură este necesară crearea unui mediul educaţional adecvat, relevant și centrat pe elev . 
Utilaje: fișe instructive, calculator portativ. indicii de activitate, tehnică de calcul, acte normative. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi consultată/ 

accesată/ procurată resursa 

1. Prisăcaru V.,Economia intreprinderii,Chișinău 2011  
 
 
 

Bibliotecă,  
sala de lectură 

 

3. Caia A., .Economie agrară, Iași :1998 

4 Economia agrară. Lucrari practice. Coordonator profesor, 
doctor P. Magazin, Iași, 1990 

5 Anuarul statistic al Republicii Moldova 
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