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Statutul disciplinei 

Disciplină de aprofundare  (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof. dr. George UNGUREANU 

 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Scopul acestui curs este pregătirea superioară în domeniul dezvoltarii  regionale și 

rurale durabile prin însuşirea politicilor agricole utilizate de statele vest – europene şi UE 

privind mecanismele de preţ, transport, stocuri, creditare, restructurare, investiţii şi instituţiile 

adecvate. 

Obiective dezvoltarii  regionale și rurale durabile sunt realizate în practică prin adoptarea 

de măsuri şi strategii, finanţarea de proiecte şi prin diverse programe. 

 Dat fiind că politica de dezvoltare regională reprezintă un asamblu de măsuri 

guvernamentale ce au drept scop sprijinirea creşterii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă, prin valorificarea efiecientă a potenţialului regional şi local, obiectivele sale principale au 

în vedere: 

- cuantificarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării 

echilibrate şi pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată) şi prevenirea 

creării de noi dezechilibre; 

- analiza cadrului instituţional pentru a răspunde criteriilor de intregrare în structurile 

UE şi de acces la fondurile europene; 

- analiza politicilor sectoriale la nivel regional şi stimularea cooperării interregionale 

(interne şi internaţionale), în vederea dezvoltării economice şi sociale durabile. 
Dezvoltarea regională este un proces vital pentru integrarea economică şi socială a 

Europei, reprezentată de cooperarea spre coeziune şi eficienţă în condiţii de echitate, în şi prin 

intermediul regiunilor. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Economia dezvoltării regionale în contextul Uniunii Europene  

Politica dezvoltării regionale durabile 

Bazele teoretice ale economiei regionale 

Viitorul politicii regionale în spaţiul UE  

Determinarea ocupării şi veniturilor la nivel regional 

Analiza impactului unei investiţii asupra economiei unei regiuni: efecte directe, indirecte şi 

induse 

Creşterea economică regională, obiectivele şi principiile dezvoltării regionale 

Problematica disparităţilor în creşterea regională 

Capacitatea managerială: finanţe şi buget 

Politica de creştere în plan regional a Uniunii Europene (UE) 

Strategii şi politici regionale 

 



Lucrări practice/Proiect 

Metodologia de calcul a decalajelor regionale 

Scara principalilor coeficienţi de importanţă atribuiţi indicatorilor ce reflectă nivelul de 

dezvoltare 

Studiu de caz privind Coeficienţi de importanţă/greutăţi specifice pe criterii pentru calculul 

estimatorului global al dezvoltării regionale a agriculturii 

Instrumentelor structurale şi implicaţiile pentru România 

Indicatorilor utilizaţi în diagnoza spaţiului rural 

Elaborarea unui proiect cu tema: POTENŢIALUL DE DEZVOLTARE A 

RURALULUI DUPĂ MODELUL COMUNITĂŢII EUROPENE 
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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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