
PRACTICĂ DE SPECIALITATE (Masterat, anul I, semestrul I, II MDR) 
 

Nr. credite transferabile 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de aprofundare  (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. dr. George UNGUREANU 

 

Obiective-competențe 

 

 Identificarea particularităţilor spaţiului rural şi a 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 în contextul dezvoltării rurale durabile; 

 Realizarea planului de analiză economică la nivel regional și rural (scop, obiective, 

culegerea informaţiei economice, prelucrarea şi interpretarea datelor, concluzii şi 

calea de urmat);  

 Fundamentarea deciziei prin analiza conjuncturii economice din mediul rural; analiza 

potenţialului intern; analiza strategiilor; analiza rezultatelor şi a bunastării economice. 

 Descrierea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor elementare consacrate 

definirii, proiectarii si alegerii instrumentelor de analiză economică la nivel macro, 

regional și rural; 

 Monitorizarea factorilor şi cauzelor finale care stau la baza 

nonperformanţei/performanţei economice la nivel regional și rural; 

 Realizarea de echipe destinate să identifice soluţii la îmbunătăţirea performanţei şi 

competitivitatii. 

 Realizarea planului de analiză economică (scop, obiective, culegerea informaţiei 

economice, prelucrarea şi interpretarea datelor, concluzii şi calea de urmat);  

 Fundamentarea deciziei prin analiza conjuncturii economice din mediul rural; analiza 

potenţialului intern; analiza strategiilor; analiza rezultatelor şi a bunastării economice. 

 

 

Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei  

 Dobândirea si înţelegerea bazei teoretice specifice analizei economice, a 

abilităţilor privind cuantificarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari 

cu scopul de a identifica cauzele finale ale nonperformanţei/performanţei la nivel 

regional și rural. 

 Evaluarea performanţei, a competitivităţii, a riscului şi a limitelor creşterii 

economice la nivelul macroeconomic prin utilizarea următoarelor tipuri de analize: 

analiza mediului politic şi juridic; analiza mediului economic din rural; analiza 



mediului social; analiza bunastării; analiza rezultatelor şi performanţelor din 

mediul regional și rural. 

 

Evaluare finală 

Nr. crt.  Nr. puncte % 

1 Prezenţa la practica de specialitate 1,5 15,0 

2 Evaluarea pe parcurs 1,0 10,0 

3 Nota tutorelui de practică 1,5 15,0 

4 Nota cadrului didactic supervizor 6,0 60,0 

 Nota finală 10,0 100,0 

 

Cadru didactic supervizor 

Prof. dr. George UNGUREANU 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407516, fax: 0040 232 219175  

E-mail: ungurgeo@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 


