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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 își 

propune o înțelegere mai bună a modului cum funcționează politica de dezvoltare regională; modul cum este 

implementată politica de dezvoltare regională ca modalitate de descentralizare teritorială; cum influențează 

PDRR asupra eliminării discrepanțelor teritoriale; care sunt instrumentele utilizate prin politica dezvoltării 

regionale. Cursul îşi propune informarea studenţilor asupra cadrului normativ/legislativ cu privire la dezvoltare 

regională, a cadrului instituțional de implementare a PDRR, a rațiunilor pragmatice de implementare a PDRR și a 

rolului acesteia în dezvoltarea durabilă prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local. În cadrul 

cursului studenții vor acumula cunoştinţe de bază necesare înţelegerii mecanismelor de funcționare a PDRR. 

Studiile în domeniul dezvoltării regionale sunt determinate de necesitatea rezolvării celor mai importante 

probleme privind dezvoltarea economică și socială durabilă. Studenții vor face cunoștință cu direcţiile majore de 

cercetare în dezvoltarea regională și rurală: identificarea factorilor determinanți ai dezvoltării neproporționale; 

însușirea metodelor de calculare a diferențelor/discrepanțelor teritoriale, însușire experienței internaționale cu 

privire la implementarea politicii de dezvoltare regională și rurală, evaluarea problemelor unităților administrativ-

teritoriale de diferit rang, etc. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe generale:  
- analiza, sinteza, interpretarea critică a informaţiei din domeniul dezvoltării regionale și identificarea 
conexiunilor interdisciplinare; 
- explicarea conceptelor de bază care definesc politicile de dezvoltare regională și rurală; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniul politicilor dezvoltare regională și rurală în rezolvarea 
problemelor dezvoltării socio-economice durabile; 
- realizarea proiectelor de cercetare prin utilizarea programelor tehnologiilor informaționale adecvate, în special 
a instrumentelor GIS; 
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor de cercetare  și elucidare a 
problemelor din domeniul dat; 

Competențe specifice: 

- definirea problemelor de implementare a politicilor de dezvoltare regională și rurală; 

- selectarea metodelor și tehnicilor de analiză adecvate obiectivelor de cercetare în domeniul DRR; 

- analiza critică a documentelor elaborate în domeniul dezvoltării regionale și rurale; 

- formularea obiectivelor generale și specifice din cadrul PDRR ; 

- evaluarea riscurilor în contextul realizării obiectivelor PDRR;  

- însușiirea elementelor de audit al proiectelor de dezvoltare regională. 

Finalităţi de studii 

Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să înteleagă mecanismul de funcționare și implementare a PDRR; 

- să însuşească componentele definitorii ale politicii de dezvoltare regională și rurală; 

- să înțeleagă mecanismul de implementare, monitorizare și audit al politicilor aplicate; 

- să posede cunoștințe referitoare la problemele dezvoltării socio-economice și modalitatea soluționării lor prin 

instrumentele cadrului normativ-legislativ și instituțional. 

Condiții prerechizit: nivelul calificării ISCED 6. 
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Teme de bază: Concept și principii ale politicilor de dezvoltare regională și rurală (PDRR); Experiențe 

internaționale de implementare a politicilor de dezvoltare regională. Politica de coeziune și dezvoltare regională a 

UIE; Cadrul normativ/legislativ al DRR; Cadrul instituțional al dezvoltării regionale și rurale; Obiective generale 

și specifice ale politicilor de dezvoltare regională și rurală; Dezvoltarea regională în R. Moldova pe exemplul R. 

D. Nord; Dezvoltarea regională în R. Moldova pe exemplul R. D. Centru; Dezvoltarea regională în R. Moldova 

pe exemplul R. D. Sud; Dezvoltarea regională în R. Moldova în regiunile de dezvoltare care urmează a fi puse în 

aplicare; Fonduri de dezvoltare regională în cadrul UE; Fonduri de dezvoltarea regională în R. Moldova; Planuri 

operaționale de implementare a strategiilor de dezvoltare regională; Mecanisme de monitorizare și evaluare a 

PDRR;  

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive,  seminare, deplasări în teritoriu, consultaţii. 

Strategii de evaluare: prezentări, rapoarte, dezbateri, proiecte de curs 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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