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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Chimie, Biologie, Geografie 

1.3 Catedra Geografie 

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea 
PLANIFICARE TERITORIALĂ/Cod calificare : 

L10401002050 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI REGIONALĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Ramona IVAN 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Ramona IVAN 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 12 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat 4 

Examinări  2 

Alte activităţi……………………………………  

3.7 Total ore studiu individual 52 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  sala de curs cu videoproiector, cu acces la internet 

 în cazul predării online: calculator/laptop cu sistem 

audio- video și conexiune la internet pentru toți 

participanții la curs, acces la platforma E-learning și la 

aplicația Google Meet; camera web 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  sala de seminar cu videoproiector, cu acces la internet, 

daca este posibil 
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 în cazul predării online: calculator/laptop cu sistem 

audio- video și conexiune la internet pentru toți 

participanții la curs, acces la platforma E-learning și la 

aplicația Google Meet; camera web 

 

 

6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora 

contribuie parcurgerea și promovarea disciplinei 

 

Cunoștințe 

 cunoaşterea conceptelor fundamentale privind dezvoltarea locală şi regională; 

 însuşirea metodelor de analiză şi prognoză a dezvoltării sistemelor teritoriale 

regionale şi locale 

 însuşirea principiilor şi a metodelor de elaborare a strategiilor de dezvoltare 

locală şi regională 

 cunoaşterea politicilor europene actuale de dezvoltare regională şi a unor 

programe internaţionale de dezvoltare regională 

 Interpretarea dezvoltării locale în raport cu resursele locale existente; realizarea 

unor comparaţii între diverse politici locale de dezvoltare 

 Explicarea cauzelor care determină apariţia unor disparităţi teritoriale în 

dezvoltarea economico-socială a unor regiuni  ; 

 Însușirea unor indicatori ce pot fi folosiţi în aprecierea nivelului de dezvoltare a 

unei regiuni; 

 Conturarea unor obiective generale în politicile de dezvoltare regională şi 

locală în funcţie de specificul zonelor respective; 

Abilități 

 Elaborarea unor modele de strategii de dezvoltare locală ale unor comunităţi; 

 Elaborarea şi aplicarea de chestionare pentru aprecierea nivelului de dezvoltare 

a unei regiuni şi depistarea problemelor cu care se confruntă aceasta . 

 Definirea unor obiective de dezvoltare regională şi locală  şi descrierea 

metodologică a căilor de atingere a acestora. 

Responsabilitate 

și autonomie 

 Evidenţierea importanţei politicilor de dezvoltare locală şi regională şi 

atragerea studenţilor în dezbateri constructive, în vederea depistării unor 

obiective reale, în procesul de dezvoltare a unor comunităţi  

 Elaborarea de proiecte pe teme relativ comune, conectate la realitatea 

înconjurătoare (realizarea unor studii de caz) 

 Trezirea interesului studenţilor pentru participarea la activităţi de cercetare în 

echipe multidisciplinare, care contribuie la realizarea unor strategii de dezvoltare 

locală şi regională.    

 

7. Conţinuturi  

7.1 Curs Nr. 

ore 

Metode de 

predare 

Observaţii 

Dezvoltarea regională (delimitări 

conceptuale). Dimensiunile dezoltării 

regionale 

2  Prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia 

Antonescu, Daniela (2019), Dezvoltarea 

regională:teorie și practică, Editura Lumen, 

București. 

Principalele teorii ale creșterii economice 

regionale 

2 Prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia, 

Antonescu, Daniela, (2011), Dezvoltarea 

regională :tendințe, mecanisme, instituții, 

Editura TopForm, București; (pp.20-30). 
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problematiz

area 

Barna, R.C., (2007), Dezvoltarea regională 

în Europa, Editura Fundației pentru Studii 

Europene, Cluj-Napoca;(pp.128-131) 

Politica de dezvoltare regională: scurt 

istoric, principii, obiective 

2  Prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia 

Antonescu, Daniela, (2011), Dezvoltarea 

regională :tendințe, mecanisme, instituții, 

Editura TopForm, București (pp.91-98) 

 

Structuri teritorial-statistice la nivelul UE. 

Actorii instituţionali  ai politicii de 

dezvoltare regională la nivelul UE 

 

2  Prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia 

Antonescu, Daniela (2019), Dezvoltarea 

regională:teorie și practică, Editura 

Lumen, București.(pp.98-100) 

Instrumente financiare de dezvoltare 

regională. Programe ale UE privind 

dezvoltarea regională 

4  Prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia, 

problematiz

area 

Antonescu, Daniela, (2011), Dezvoltarea 

regională :tendințe, mecanisme, instituții, 

Editura TopForm, București; (pp.103-109) 

 

Dezvoltarea regională în Romania. Politica 

de dezvoltare regională. Regiunile de 

dezvoltare 

2 Prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia, 

problematiz

area,  

Antonescu, Daniela (2019), Dezvoltarea 

regională:teorie și practică, Editura 

Lumen, București.(pp.150-171) 

Dezvoltarea locală (definiţie, delimitări 

conceptuale) 

2  Prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia 

Profiroiu, Alina, Racoviceanu, Sorina, 

Ţarălungă, N. (1999), Dezvoltarea 

economică locală, Editura Economică, 

Bucureşti ; 

Matei, Lucica, (1999), Managementul 

dezvoltării locale, Ed. Economică, 

Bucureşti; 

Agenţii dezvoltării locale. Relaţii între agenţii 

dezvoltării locale 

2  Prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia, 

problematiz

area 

Matei, Lucica, (1999), Managementul 

dezvoltării locale, Ed. Economică, 

Bucureşti; 

Politici de dezvoltare locală. Tipologia 

intervenţiilor economice locale. 

4  Prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia, 

problematiz

area 

Bălaşa, S. şi colab. (2000), Dezvoltarea 

economică locală : ghid practic, Editura 

Orizonturi Universitare , Timişoara 

 

Strategiile de dezvoltare economică locală. 

(definiţie, elemente componente, 

metodologia elaborării strategiilor de 

dezvoltare economică locală) 

2  Prelegerea, 

explicaţia, 

conversaţia, 

problematiz

area 

Bălaşa, S. şi colab. (2000), Dezvoltarea 

economică locală : ghid practic, Editura 

Orizonturi Universitare , Timişoara 

Bibliografie 

Antonescu, Daniela, (2011), Dezvoltarea regională :tendințe, mecanisme, instituții, Editura TopForm, 

București; 
Antonescu, Daniela (2019), Dezvoltarea regională:teorie și practică, Editura Lumen, București. 
Bălaşa, S. şi colab. (2000), Dezvoltarea economică locală : ghid practic, Editura Orizonturi Universitare , 

Timişoara 
Bakk, M., Benedeck, J., (2010), Politicile regionale în România, Editura Polirom, București; 
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Barna, R.C., (2007), Dezvoltarea regională în Europa, Editura Fundației pentru Studii Europene, Cluj-Napoca; 
Ianoş, I., Humeau , J-B., (2000), Teoria sistemelor de aşezări umane, Editura Tehnică, Bucureşti 

Işfănescu, Ramona, (2004), Dinamism antreprenorial şi dezvoltare economică în judeţul Timiş, 

Lucrãrile Seminarului geografic “Dimitrie Cantemir” “100 de ani de învãţãmânt geografic 

ieşean”, nr. 25 / 2004, Iaşi, (pp. 339-346)  

Işfănescu, Ramona, (2006), Consideration about the role of SMEs in the economical dynamic of the 

5th West Development Region in Romania, "South Eastern European On Their Way To Europe 

– Geographical Aspects ", Forum IFI, Heft 5, Leibniz-Institut fur Landerkunde, Leipzig, ISBN 

3-86082-057-5. (pp. 155-167)  

Matei, Lucica, (1999), Managementul dezvoltării locale, Ed. Economică, Bucureşti; 

Popa, N. (2002), Disparităţi regionale şi deschidere europeană în România, Vol. « Lucrările 

Seminarului geografic Dimitrie Cantemir », nr.21-22, Iaşi, pp. 323-336 ; 

Profiroiu, Alina, Racoviceanu, Sorina, Ţarălungă, N. (1999), Dezvoltarea economică locală, Editura 

Economică, Bucureşti ; 

Roşca, Elisabeta şi colab. (2005), Teorie şi practică în dezvoltarea regională, Editura Economică, 

Bucureşti; 

Vandermotten, C., (editor), 2002, Le developpement durable des territoires, Ed. Universităţii din  

Bruxelles. 

  ***, (1998), Legea nr. 151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regională în România, Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 16 iulie 1998 ; 

***, (1998), Concept de dezvoltare regională, Regiunea economică Vest, Ed. Orizonturi universitare, 

Timişoara 

***, (2007), Planul de dezvoltare regională 2007-2013 – Regiunea Vest, ADR Vest, Timişoara. 

***, (2010), Plan Integrat de Dezvoltare - Polul de creştere Timişoara, Primăria Municipiului 

Timişoara 

7.2 Seminar / laborator  Metode de 

predare 

Observaţii 

Organizarea activităţii (prezentarea tematicii 

si a bibliografiei) 

2  Expunerea, 

conversaţia, 

explicaţia  

 

 

Indicatori utilizaţi pentru aprecierea 

dezvoltării regionale 

2  Explicaţia, 

conversaţia, 

învăţarea prin 

descoperire, 

exerciţiul 

Antonescu, Daniela, (2011), 

Dezvoltarea regională :tendințe, 

mecanisme, instituții, Editura TopForm, 

București (39-59) 

Site-uri de informare asupra nivelul de 

dezvoltare socio-economică a statelor UE şi 

a politicilor de dezvoltare regională (Espon 

Programme, Eurostat, Regio, etc.. 

2  Învăţarea prin 

descoperire, 

exerciţiul 

www.europa.eu 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/count

ries 

https://www.espon.eu/ 

 

Exemple de politici de dezvoltare regională 

la nivelul unor state din UE (Franta, 

Germania, Italia, Olanda, Spania, Ungaria 

etc.) - proiecte individuale de lucru 

12 Explicaţia, 

conversaţia, 

învăţarea prin 

descoperire, 

demonstraţia, 

exerciţiul 

www.europa.eu 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/count

ries 

https://www.espon.eu/ 

 

Exemple de strategii de dezvoltare ale unor 

regiuni din România. Strategia de 

Dezvoltare a Regiunii V Vest 

4 Explicaţia, 

conversaţia, 

învăţarea prin 

descoperire,  

https://adrvest.ro/wp-

content/uploads/2021/01/Planul-pentru-

dezvoltare-regionala-Regiunea-Vest-

2021-2027_.pdf 

website:%20http://www.uvt.ro/
mailto:secretariat@e-uvt.ro
http://www.uvt.ro/
http://www.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries
https://www.espon.eu/
http://www.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries
https://www.espon.eu/


 

Website: http://www.uvt.ro/ 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

 

Adresă poștală: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod poștal 300223, Timișoara, jud. Timiș, România 
Număr de telefon: +40-(0)256-592.300 (310) 

Adresă de e-mail: secretariat@e-uvt.ro 
Website: www.uvt.ro 

 

demonstraţia, 

exerciţiul 
Strategia de dezvoltare economico-

geografică a judeţului Timiş (analiza locală, 

programe strategice de dezvoltare) 

2 Explicaţia, 

conversaţia, 

învăţarea prin 

descoperire, 

exerciţiul 

http://www.cjtimis.ro/informatii-

publice/strategia-si-programul-

strategic-multianual-de-dezvoltare-

economico-sociala-a-jud.html#main-

menu 

Bibliografie 

Antonescu, Daniela, (2011), Dezvoltarea regională :tendințe, mecanisme, instituții, Editura TopForm, 

București; 
Bălaşa, S. şi colab. (2000), Dezvoltarea economică locală : ghid practic, Editura Orizonturi Universitare , 

Timişoara 
Bakk, M., Benedeck, J., (2010), Politicile regionale în România, Editura Polirom, București; 
Barna, R.C., (2007), Dezvoltarea regională în Europa, Editura Fundației pentru Studii Europene, Cluj-Napoca; 
Matei, Lucica, (1999), Managementul dezvoltării locale, Ed. Economică, Bucureşti; 

Popa, N. (2002), Disparităţi regionale şi deschidere europeană în România, Vol. « Lucrările 

Seminarului geografic Dimitrie Cantemir », nr.21-22, Iaşi, pp. 323-336 ; 

Profiroiu, Alina, Racoviceanu, Sorina, Ţarălungă, N. (1999), Dezvoltarea economică locală, Editura 

Economică, Bucureşti . 

Roşca, Elisabeta şi colab. (2005), Teorie şi practică în dezvoltarea regională, Editura Economică, 

Bucureşti. 

Vandermotten, C., (editor), 2002, Le developpement durable des territoires, Ed. Universităţii din  

Bruxelles. 

  ***,(1998), Legea nr. 151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regională în România, Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 16 iulie 1998. 

***,(1998), Concept de dezvoltare regională, Regiunea economică Vest, Ed. Orizonturi universitare, 

Timişoara. 

***, (2007), Planul de dezvoltare regională 2007-2013 – Regiunea Vest, ADR Vest, Timişoara.  
       ***, (2010), Plan Integrat de Dezvoltare - Polul de creştere Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara 

 

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 Stimulează implicarea personală a studenţilor în identificarea principalelor obiective de 

dezvoltare la nivel local şi regional şi a principalelor instrumente de finanţare a proiectelor 

de dezvoltare economică locală şi regională. 

 Facilitează iniţierea de contacte şi colaborări cu mediul social-economic  local, în vederea 

dezvoltării competenţelor profesionale ale studenţilor. 

 

9.  Evaluare 

Tip 

activitate 

9.1 Criterii de evaluare 9.2 Metode de evaluare 9.3 Pondere 

din nota 

finală 

9.4 Curs Activitatea la curs Evaluare curentă în timpul cursurilor 

(implicarea studenților în discuții, scurte teste 

de evaluare pe parcurs) (50% din nota 

obtinuta la evaluarea de la curs) 

 

 

 

     70% 

Stăpânirea cunoștințelor 

din curs și bibliografia 

indicată 
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Evaluare scrisă sumativă (itemi obiectivi și 

subiectivi) (in cazul examenului față în față) 

sau  

Evaluare online pe platforma E-learning – test 

cu itemi diverși (in cazul în care examenul se 

va desfășura online) (50% din nota obtinuta la 

evaluarea de la curs) 

9.5 Seminar 

/ laborator 

Activitatea curentă la 

laborator, realizarea 

proiectelor individuale 

Evaluare curentă (prezență, implicarea în 

sarcinile curente de lucru), evaluarea 

portofoliului de activități practice 

   30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Pentru nota 5:  

 îndeplinirea a 50% din cerinţele la examenul scris; 
 îndeplinirea a 50% din cerintele la lucrările practice, la care prezenţa este specificată de 

regulamentele UVT  (susținerea proiectului sub forma unei prezentări Power Point și predarea 

referatului sunt obligatorii) 

 

 

 
 

 
Data completării                                                                                                           Titular de disciplină 
 
20.01.2022 
 
Data avizării în departament                                                                            Director de departament 
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