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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul „Investiţii în mediul rural” reflectă întreg instrumentar cu privire la investiţiile în mediul rural, având la 
bază aparatul conceptual dar şi actele normative, programele care reglementează acest domeniul. 
Analizând în evoluție corelația rural-agrar se constată o anumită modificare a acesteia. În societățile 
preponderent agricole, ponderea cea mai ridicată a activităților în spațiul rural o deţin activitățile agrare. Cu 
timpul, spațiul rural s-a diversificat atât structural cat şi funcțional, în sensul că au apărut mai multe structuri şi 
activităţi neagrare. În prezent se vorbește tot mai mult de neoruralism si de spatii şi activității neorurale. Spațiul 
rural este un concept deosebit de complex fapt ce a generat o mare diversitate de păreri privind definirea, sfera 
de cuprindere si componentele sale. Un rol deosebit de important îl ocupă investiţiile de capital, care prin care 
trebuie să se înţeleagă nu doar construcţia de noi obiective, ci şi modernizarea celor existente prin atragerea de 
noi fonduri locale şi internaţionale. Politica de atragere a capitalului străin vizează tocmai modernizarea 
întreprinderilor existente, care dispun de utilaje îmbătrânite ce nu pot face faţă competiţiei economice actuale şi 
cerinţelor  de consum ale populaţiei. Investiţiile au caracterul novator, ele aduc întotdeauna schimbarea  
situaţiei existente, apariţia altor elemente decât cele cunoscute anterior. Investiţiile angajează întotdeauna 
viitorul, de unde decurge caracteristica asocierii unui însemnat factor de risc la orice proces investiţional. 
Aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice se va axa pe: disputele stârnite de abordarea teoretică care 
încearcă sa găsească o legătură logică, rațională, care să scoată în evidență mecanismele de atragere a 
investiţiilor preponderent din străinătate, în mediul rural, tehnicile de modalităţile eficiente de valorificare şi 
implementare ale acestora şi rezultatele programate, având în vedere şi riscurile asumate. 

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; 
- observarea, perceperea și explicarea componentelor, proceselor fenomenelor, legităților și a relației cauzale  

dintre ele la nivel local, regional și global; 
- selectarea, aplicarea și utilizarea metodelor adecvate de realizare a cercetărilor ştiinţifice în domeniul 

dezvoltării regionale și rurale; 
- 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. 
- identificarea provocărilor actuale ale în domeniul investiţional specifice dezvoltării mediului rural;  
- estimarea impactului investiţiilor interne şi externe asupra evoluţiei mediului rural. 



Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să înţeleagă procesul investiţional la toate etapele sale; 
- să recunoască efectele investiţiilor şi criterii uzuale de clasificare ale acestora; 
- să evalueze impactul atragerii şi absorbției investiţiilor în mediul rural;  
- să identifice elementele de structură ale eforturilor pentru investiţii şi a principalelor măsuri pentru  

comprimarea şi optimizarea volumului şi structurii acestora.  
- să prelucreze şi analizeze factorii care influențează eficienţa investiţiilor în mediul rural; 
- să posede deprinderi de interpretare a standardelor internaţionale şi naţionale a managementului   

investiţional în domeniul rural;  
- să posede metodele de identificare a barierelor parvenite în domeniului investiţional î mediul rural; 
-  să posede deprinderi de a analiza strategia investiţională.  
- să explice teoriile procesului investiţional și relevanța lor socio - economică; 
- să analizeze perspectivele relației politici de stat – investiţii - dezvoltarea mediului rural; 
- să identifice problemele şi barierele în procesul atragerii şi valorificării investiţiilor în mediul rural.  
Condiții prerechizit: audierea cursurilor Politici de dezvoltare regională și rurală, Bazele managementului 
regional, Schimbări climatice, Elaborarea și administrarea proiectelor, Cooperarea în economia ecologică, 
Responsabilitatea socială corporativă și etica afacerilor, Relații economice interregionale. 

Teme de bază:  
Investiţii în mediul rural. Fundamentare  conceptuală. Tipologia investiţiilor şi criteriile de clasificare. Opţiuni 
pentru investiţii după determinarea circumstanţelor concrete. Construcţia strategiei investiţionale. Elementele 
componente. Documentaţia pentru investiţii. Etapele elaborării acestora. Tipologia efectelor investiţiilor. Criterii 
uzuale de clasificare. Eficienţa investiţiilor. Fazele parcurse în procesul investiţional. Efectele pe care le pot 
produce investiţiile. Clasificarea acestora. Elemente de structură ale eforturilor pentru investiţii. Principalele 
măsuri pentru comprimarea şi optimizarea volumului şi structurii acestora. Rolul statului în promovarea 
eficienţei investiţiilor. Finanţarea investiţiilor. Sursele de finanţare a investiţiilor. Programe şi proiecte de 
finanţare autohtone şi externe  în mediul rural (agricultură) din Republica Moldova. 

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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