
Dezvoltare rurală (ANUL II - IEA, SEMESTRUL III si IV) 
 

Nr. credite transferabile 3 
 

Statutul disciplinei 
Disciplină fundamentală (obțională) 

 

Titular disciplină 
Conf. dr. Ungureanu George 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Obiectivul cursului este de a oferi o pregătire complexă, interdisciplinară şi cu 

dimensiune europeană în domeniul dezvoltării regionale. În contextul integrării în spaţiul 

european al educaţiei şi al muncii, această specializare răspunde dorinţelor şi necesităţilor de 

formare continuă a unor specialişti în domeniul indicat, precum şi de perfecţionare a licenţiaţilor 

cu diverse specializări conexe. 

Studentii vor dobandi abilitati de intocmirea proiectelor de finantare europena; 

Dezvoltarea rurală poate fi abordată din mai multe unghiuri. Ea poate fi privită ca o 

componentă a dezvoltării teritoriale a ţării, dar poate fi privită şi ca o componentă a dezvoltării 

rurale pe fondul unei imagini privind spaţiul rural European integrat şi ecologic. 

Prin asimilarea acestor cunoştinţe, studenţii vor dispune de un instrument e studiu real si 

aplicabil în multe domenii practice.  

Cunoaştere şi înţelegere: 

 1. completarea bazei de cunoştinţe fundamentale necesare înţelegerii problematicilor 

specifice domeniului dezvoltarii rurale în România și UE. 

2. cunoaşterea şi aplicarea metodologiei de cercetare utilizată în descoperirea 

cunoştinţelor în domeniul rural și agricol. 

3. cunoaşterea şi aplicarea metodologiei de proiectare şi cercetare a echipamentelor 

specifice, în concordanţă cu constrângerile şi oportunităţile socio-economice 

4. explicarea tuturor formelor particulare şi concrete ale legilor care guvernează 

fenomenele şi mecanismele economice din agricultură, respectiv cercetează şi explică conţinutul 

relaţiilor agrare şi a procesului de producţie agricolă. 

5. formarea competenţei de integrare a cunoştinţelor ştiinţifice şi de abordare a acestora 

în contextul temporal şi social. 
 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

I. Spaţiul rural-definire, caracteristici, funcţii, structură. Spaţiul rural românesc-demografie, piaţa 

muncii, activitatea economică, satul românesc. 

II. Descentralizarea –cadru necesar realizării strategiei de dezvoltare rurală. 

III Asistenta sociala în mediul regional.  

IV . Teorii in dezvoltarea comunitara.    

V . Practica dezvoltarii comunitare.    

VI. Administratia locala si serviciile publice. 

VII. Antreprenoriatul şi dezvoltarea rurală 

VIII Modele ale dezvoltării rurale 

IX. Iniţiativa economică locală 

X. Dezvoltarea rurala- proces cu dimensiuni socio-economice 

XI.Dezvoltarea economică locală şi investiţiile economice 

XII: Rolul organizatorului in dezv.regională 



 

Lucrări practice 

Modele de elaborare a strategiilor de dezvoltare 

Modelul clasic de elaborare a strategiei 

Modelul de proiectare a strategiei colectivităţilor locale 

Aplicaţii practice în modelare lineră I 

Optimizarea producţiei agricole 

Optimul economico-social 

Aplicaţii practice în modelare lineră II 

Aplicaţii practice cu programul linear dinamic 

Studii de caz: metoda bugetului parţial al exploataţiilor 

Studii de caz: metoda bugetului total al exploataţiilor 

Studii de caz: previziunea gradului de dezvoltare prin Met. Lanţul lui Markov 

Simularea Monte Carlo a proceselor economice 

Previziunea pirderilor financiare sau a câştigului prin Met. Arborelui decizional 

Întocmirea unui studiu de fezabilitate 

TOTAL 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 
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