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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
   Cursul este destinat masteranzilor, care își realizează studiile în domeniul dezvoltării regionale și rurale și își 
propune o înțelegere a modului în care se realizează schimburile comerciale între marile regiuni geoeconomice; 
cum contribuie acestea la dezvoltarea economică a statelor din aceste regiuni; abordează pe exemple concrete 
noțiunile economice de bază, cum ar fi liberalismul și protecționismul, de asemenea relevă starea și decalajele 
economice între centrul economiei mondiale, semiperiferie și periferie. Cursul își propune informarea 
masteranzilor asupra structurii Economiei Mondiale, evoluția curentă a relațiilor comerciale între marile regiuni 
economice, dar și în cadrul regiunilor. În cadrul cursului masteranzii vor acumula cunoștințe de bază necesare 
înțelegerii mecanismelor de relații economice și comerț internațional. Un loc aparte î-l ocupă clasificarea 
tipologică a regiunilor (după poziția geografică, după nivelul de dezvoltare, după caracterul economic). Accentul 
de bază este pus pe conceptul regiunilor de dezvoltare, care sunt mult mai omogene și comparabile între ele. 
Cursul abordează și posibilitățile lichidării discrepanțelor economice la diferite nivele – internațional, național și 
regional. Masteranzii vor face cunoștință cu direcțiile majore de cercetare în relații economice interregionale: 
clasificarea regiunilor; regiunile de dezvoltare (nomenclator al unităților teritoriale de statistică – NUTS 1-3); 
tipologia macroregională actuală (Uniunea Europeană, Acordul de Liber Schimb Nord-American, Cooperarea 
Economică Asia-Pacifică); particularitățile și principiile comerțului internațional dintre macroregiunile Terrei; 
Euroregiunile de dezvoltare. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale: 
- cunoașterea, înțelegerea și aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane 
din domeniul dezvoltării regionale și rurale, care asigură o abordare originală în dezvoltarea și aplicarea lor; 
- aplicarea integrată a cunoştinţelor teoretice din domeniu în soluționarea problemelor cu importanță aplicativă; 
- utilizarea criteriilor și a metodelor de evaluare, pentru a formula judecăți de valoare, pe baza unor date 
incomplete și a fundamenta decizii constructive; 
- aplicarea tehnologiilor informaționale, a unei limbi străine, a tehnicilor de management al informației, pentru 
a comunica concluzii și a esențializa cunoștințele; 
- iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional cu importanță teoretică-fundamentală 
și aplicativă, în mod autonom, utilizând un spectru variat de principii și metode de specialitate; 
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor din domeniul profesional. 
Competențe specifice: 

- utilizarea terminologiei și interpretarea teoriilor contemporane din domeniul dezvoltării regionale și rurale, în 
vederea realizării lucrărilor proprii; 

- elaborarea și implimentarea proiectelor de cercetare științifică în domeniul dezvoltării regionale și rurale, 
demonstrând un grad înalt de autonomie;  

- aprecierea şi evaluarea situaţiilor de risc în cazul folosirii neraționale a condițiilor și resurselor naturale. 
- soluționarea problemelor de cercetare privind procesele şi fenomenele din domeniul dezvoltării regionale și 

rurale prin utilizarea programelor/aplicațiilor tehnologiilor informaționale adecvate; 
- adaptarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile din domeniul dezvoltării regionale și rurale; 
- mediatizarea și influenţarea opiniei publice în vederea obţinerii rezultatului ştiinţific scontat. 
- analiza datele statistice curente (comerțul internațional) în contextul modificărilor în comerțul 

macroregional; 
- elaborarea proiectelor de dezvoltarea a regiunilor de dezvoltare. 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 



- să evidențieze mecanismele de relații economice interregionale; 
- să indice tipurile de regiuni de dezvoltarea; 
- să descrie macroregiunile Terrei: UE, NAFTA, APEC; 
- să utilizeze nomenclatorul european al unităților teritoriale de statistică – NUTS 1-3; 
- să descrie direcțiile și intensitățile fluxurilor comerciale interregionale; 
- să stabilească dinamica comerțului internațional pe macroregiuni; 
- să descrie euroregiunile (Siret-Prut-Nistru; Nistru; Prutul Superior și Dunărea de Jos); 
- să elaboreze proiectele de cooperare a euroregiunilor. 
- să aplice metoder cartografice de reprezentare a comerțului internațional; 
- să aprecieza rolul integrator al regiunilor de dezvoltare; 
- să înțeleagă importanța regiunilor de dezvoltare în economia actuală; 
- să conștiintizeze importanței comerțului internațional actual în contextul relațiilor de liberalism – 

protecționism. 
Condiții prerechizit: audierea cursurilor Politici de dezvoltare regională și rurală, Bazele managementului 
regional, Schimbări climatice, Elaborarea și administrarea proiectelor. 

Teme de bază: 
Cadrul general al relațiilor economice interregionale. Obiectul de studiu. Definirea regiunilor. Abordarea 
spațială și funcțională a relațiilor economice interregional. Semnificația actuală. 
Caracterizarea macroregiunilor lumii. Tipologia regională actuală. Uniunea Europeană, Acordul de Liber 
Schimb Nord-American, Cooperarea Economică Asia-Pacifică. 
Relațiile economice dintre macroregiunile Terrei. Particularitățile și principiile comerțului internațional. 
Dinamica comerțului internațional pe macroregiuni și tipuri de state. Direcțiile și intensitatea fluxurilor 
comerciale interregionale. 
Euroregiunile. Esența și necesitatea euroregiunilor. Proiectele de cooperare a euroregiunilor și dificultățile lor. 
Euroregiunile Siret-Prut-Nistru și Nistru. Euroregiunile Prutul Superior și Dunărea de Jos. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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