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PROGRAMA DE PRACTICĂ 
 

STUDIU DE CAZ ASUPRA DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE 
 

 

A. OBIECTIVELE STAGIULUI DE PRACTICĂ: 

 

Durata practicii: 3 săptămâni (5 zile/săpt. x 6 ore/zi x 3 săpt. = 90 ore) 

Perioada de realizarea a practicii: în Semestrul IV (in anul II).  

Forma de verificare a cunoştinţelor: colocviu 

Număr de credite: 3 

Practica studenţilor din anul II, specializarea Economie Generală, se desfăşoară 

în:  

- unităţi administrativ-teritoriale care utilizează – la nivel local sau regional – 

fonduri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei pe care o reprezintă 

/ în care activează;  

- agenţii de dezvoltare (regională);  

- instituţii abilitate în gestionarea fondurilor cu destinaţie economico-socială 

şi a programelor de dezvoltare economico-sociale. 

Scopul practicii este iniţierea studenţilor în problemele specifice ale 

comunităţilor locale şi motivarea lor în ceea ce priveşte studiul nivelului de dezvoltare 

economico-socială la nivel subregional şi regional, cunoaşterea specificului elaborării 

şi evaluării proiectelor de dezvoltare economico-socială în plan regional. 

 

B. Conţinutul principal al STUDIULUI DE CAZ. Caracterizarea dezvoltării 

economico-sociale a comunităţii din zona (structura administrativ-teritorială) aleasă în 

acest scop se va urmări:  

- evaluarea perspectivelor de afaceri şi ale dezvoltării sociale în zonă; 

- punctele forte, respectiv punctele slabe ale zonei sau comunităţii-reper 

(analiza swot); 

- posibilităţile de colaborare şi cooperare cu alte structuri administrativ-

teritoriale (asocieri cu alte comunităţi locale din ţară şi străinătate – proiecte 

şi realizări);  

- necesităţile în planul investiţiilor necesare finanţării oportunităţilor de 

dezvoltare subregională şi regională (inclusiv a investiţiilor străine);  

- relaţiile dintre mediul de afaceri şi autorităţile locale;  

- stadiul dezvoltării unor proiecte de dezvoltare economică a localităţilor din 

zonă;  

- încadrarea zonei în strategia naţională de dezvoltare durabilă.  

 



C. COLOCVIUL DE PRACTICĂ: 

 

Va consta în prezentarea STUDIULUI DE CAZ realizat, prin care studenţii 

caracterizează evoluţia şi perspectivele economico-sociale ale unei localităţi / regiuni 

din România. 

Studenţii trebuie să examineze factorii (elementele) de impact asupra 

DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE din zona aleasă, prin prisma indicatorilor 

economici cantitativi şi calitativi specifici. Ei vor face dovada cunoaşterii principalelor 

tehnici şi soluţii de elaborare şi evaluare a programelor de dezvoltare economico-

socială la nivel teritorial.  

 

 

D. Studiile de caz trebuie să fie tehnoredactate la calculator şi vor fi depuse 

(înregistrate) personal la Catedra de Economie politică (cam. 519), la termenele 

stabilite. Fiecare student va semna în registrul special destinat predării studiului de caz. 

Colocviul de practică poate fi susţinut în prima săptămână a sesiunii de examene din 

vară (iunie), la sfârşitul perioadei de practică (iulie) sau în săptămâna în care sunt 

planificate examenele restante (septembrie). 

 

 

Bibliografie suplimentară: 

 Daniela Vîrjan, Economie şi politici sociale, Ed. ASE, Bucureşti, 2005;  
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protecţiei sociale. România 1989-1993, Raportul Naţional nr.1, Bucureşti, 

Ianuarie 1994;  

 Elena Zamfir, Strategii antisărăcie şi dezvoltarea comunitară, Ed. Expert, 

Bucureşti, 2000;  

 Mariana Ioviţu, Bazele politicii sociale, Ed. Eficient, Bucureşti, 1991;  

 Barry Norman, Bunăstarea, Ed. Economică, Bucureşti, 1998. 

  

Dosarele de practică vor avea o ţinută şi tehnoredactare corespunzătoare. 

Dosarele vor fi însoţite de o Adeverinţă emisă de unitatea unde s-a realizat stagiul de 

practică. Se vor depune, împreună cu suportul elecronic, la catedra de Economie 

politică cu 1 zi înaintea termenelor la care se organizează Colocviul de practica 

(fiecare student semnează în registrul special pentru predarea dosarului de practică).  
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