FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul

1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Centrul de Studii Europene
Centrul de Studii Europene
Economie și afaceri internaționale - interdisciplinar cu
domeniile: Geografie și Științe Administrative
Master
Dezvoltare regională și managementul proiectelor europene

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
II
2.5 Semestru

Analiza regională şi urbană
Conf.dr. arh. Pascariu Gabriel
Conf.dr. arh. Pascariu Gabriel
I
2.6 Tip de evaluare
E

1.4 Domeniul de studii

2.7 Regimul disciplinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3 din care:
1.5
curs
seminar/laborator
3.2 Total ore din planul de învăţământ
42 din care:
21
curs
seminar/laborator
3.3 Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

1.5
21
ore
75
34
55
4

3.4 Total ore studiu individual
3.5 Total ore pe semestru
3.6 Număr de credite

168
210
7

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Politici europene, Managementul proiectelor europene
Planificare şi amenajare teritorială, Economie şi politici
regionale

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

nu e cazul

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

prezenţă la activităţile practice şi de lucru în echipă
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Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea de principii şi concepte europene cu privire la
planificare spaţială şi dezvoltare teritorială / regională, a conceptului de coeziune teritorială.
C2. Cunoaşterea obiectivelor şi conţinutului şi utilizarea studiilor, documentaţiilor şi
programelor de planificare şi dezvoltare urbană şi regională şi înţelegerea reprezentărilor
specifice acestora.
C3. Utilizarea şi interpretarea indicatorilor şi informaţiilor care descriu procese şi fenomene
de dezvoltare la diferite scări ale teritoriului şi capacitatea de a explica relaţiile inter-sectoriale
dintr-o perspectivă integratoare.
C4. Cunoaşterea şi utilizarea metodelor şi tehnicilor de observare, evaluare şi analiză spaţială
la scară urbană şi teritorială şi capacitatea de explicare şi interpretare a rezultatelor şi
proceselor socio-economice, ecologice, culturale.
C5. Cunoaşterea şi explicarea elementelor de cadru legislativ şi instituţional, a rolului
actorilor urbano şi teritoriali în procesele de planificare a dezvoltării urbane şi teritoriale.
CT1. Capacitatea de a lucra structurat, planificat, de a lua decizii privind situații complexe, de
a identifica, defini și soluționa probleme într-un context internațional și multicultural
CT2. Capacitatea de comunicare interpersonală, de lucru în echipă sau de asumare de
leadership în instituții și echipe diverse
CT3. Capacitatea de evaluare și auto-evaluare a performanțelor profesionale raportate la
cerințele și tendințele în domeniu, de identificare a nevoilor de formare și de a folosi cele mai
adecvate cerințe și metode de perfecționare continuă

7.2. Obiectivele specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Înţelegerea conceptului de planificare spaţială (la nivel regional şi local) în UE şi în România şi
familiarizarea cu instrumente şi metode specifice de planificare spaţială la nivel local şi
teritorial precum şi familiarizarea cu aspecte instituţionale şi legislative ale dezvoltării
regionale şi spaţiale în UE şi în România.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice situaţii, procese, fenomene de dezvoltare urbană şi regională
 Descrie principalele caracteristici ale unei entităţi spaţiale, ale unei aglomeraţii urbane, ale unei
zone metropolitane sau ale unui teritoriu de o complexitate medie.
 Utilizeze tehnici şi metode de observare, analiză, evaluare şi diagnostic pentru zone urbane şi
rurale şi pentru arii regionale.
 Analizeze din punct de vedere socio-economic şi spaţial o zonă urbană sau un teritoriu cu un nivel
de complexitate mediu.
 Calculeze indici şi indicatori specifici de caracterizare a unei regiuni,
 Observe şi să evalueze starea unui areal urban de dimensiuni medii, identificând principalele
probleme şi disfuncţionalităţi ale acestuia.

8. Conţinut
8.1

Curs

Metode de predare

Observaţii

1.

Terminologie şi concepte: planificare

Prelegeri ex-cathedra şi

1,5 ore (BJ) (IH)
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(ore şi referinţe bibliografice)

2.

3.
4.

spaţială, coeziune economică, socială şi
teritorială în UE, teritoriu, regiune
Elemente de cadru legislativ şi
instituţional pentru urbanism şi
amenajarea teritoriului în UE
Politica de coeziune şi evaluarea
disparităţilor regionale în UE; sistemul
NUTS şi statistica europeană
Planificare strategică şi dezvoltare:
introducere în planificare strategică

video-proiecţii
Prelegeri ex-cathedra şi
video-proiecţii

1,5 ore (L)

Prelegeri ex-cathedra şi
video-proiecţii

1,5 ore (PSJLL)

Prelegeri ex-cathedra şi
video-proiecţii
Prelegeri ex-cathedra şi
video-proiecţii

1,5 ore (PG2) (ARU)

Dezvoltare regională şi planificare
1,5 ore (PG1)
spaţială în România – scurt istoric
Dezvoltare regională şi planificare
Prelegeri ex-cathedra şi
6.
spaţială în România – cadru legislativ şi
1,5 ore (PSJLL) (L)
video-proiecţii
instituţional
Instrumente specifice de planificare în
Prelegeri ex-cathedra şi
7.
1,5 ore (ARU) (nc)
urbanism şi amenajarea teritoriului (1)
video-proiecţii
Instrumente specifice de planificare în
Prelegeri ex-cathedra şi
8.
1,5 ore (ARU) (nc)
urbanism şi amenajarea teritoriului (2)
video-proiecţii
Statistică şi indicatori specifici de analiză
Prelegeri ex-cathedra şi
9.
1,5 ore (ARU) (nc)
la nivel teritorial.
video-proiecţii
Metode şi tehnici de reprezentare a
Prelegeri ex-cathedra şi
10.
1,5 ore (ARU) (nc) (E)
analizelor teritoriale
video-proiecţii
Analiză spaţială şi reprezentare la nivelul
Prelegeri ex-cathedra şi
11.
1,5 ore (ARU) (nc)
unei arii urbane
video-proiecţii
Zonele funcţionale urbane şi descriptorii
Prelegeri ex-cathedra şi
12.
1,5 ore (ARU) (nc)
acestora
video-proiecţii
Interpretarea şi utilizarea analizei –
Prelegeri ex-cathedra şi
13.
diagnoză pentru fundamentarea politicilor
1,5 ore (DATUR)
video-proiecţii
de dezvoltare urbană şi teritorială
Tendinţe şi perspective în analiza urbană Prelegeri ex-cathedra şi
14.
1,5 ore (E) (nc)
şi regională.
video-proiecţii
Bibliografie
Referinţe principale:
 Benedek, J. 2004, Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională, ed. Presa Universitară Clujeană (BJ)
 Ianoş, I. ,Humeau, J. B. 2000, Teoria sistemelor de aşezări umane, ed. Tehnică, Bucureşti (IH).
 Pascariu, G. 2011, Structura şi dinamica sistemelor de aşezări umane şi procesul de planificare
teritorială, ed. Universitară "Ion Mincu", Bucureşti (PG1).
5.



Pascariu, G. 2010, Analiză regională şi urbană (instrumente ale dezvoltării regionale şi spaţiale),
UAUIC-CSE (manual) (ARU).



Pascariu, G., (coordonator), 2004, "Model conceptual şi metodologic pentru stabilirea sistemului de
relaţii specifice planificării strategice regionale în România din perspectiva dezvoltării durabile a zonelor
funcţionale /metropolitane şi a aglomeraţiilor urbane", sinteza cercetării (program AMTRANS 1A01), ed.
Universitară "Ion Mincu" – Bucureşti (PG2).
Pascariu, G., Stănculescu, M., Jula, D., Luţaş, M., Lhomel, E., 2002, Impactul politicii de coeziune a UE
asupra dezvoltării economice şi sociale regionale în România, Studiu de impact nr. 9, editat de Institutul
European din România, Bucureşti (program Phare, RO-9907.02.01.) (PSJLL).
Rey, V et. all 2006 – Atlasul României, ed. Enciclopedia RAO (RV).
Legislaţie specifică domeniului (legea 315 /2004 privind dezvoltarea regională în România, legea 350
/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, legile de aprobare a PATN etc.) (L)
Studii şi cercetări din programul ESPON 2000-2006 şi 2007-2013 (www.espon.eu) (E)
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Documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism şi planuri de dezvoltare regională (DATUR)
Rapoartele
de
coeziune
ale
Comisiei
Europene
şi
alte
documente
europene
(http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm)
Note ce curs şi prezentări (nc)

Referinţe suplimentare:
Vor fi oferite pe perioada derulării cursului prin intermediul platformei Blackboard Learn FEAA.
Observaţii
8.2
Seminar / Laborator
Metode de predare

(ore şi referinţe bibliografice)

1.
2.

Prezentare planuri urbanistice (1)
Prezentare planuri urbanistice (1)
Prezentare planuri de amenajare a
3.
teritoriului (1)
Prezentare planuri de amenajare a
4.
teritoriului (1)
5.
Observarea directă a unei zone urbane (1)
6.
Observarea directă a unei zone urbane (2)
Întocmirea unei fişe de observaţie directă
7.
(1)
Întocmirea unei fişe de observaţie directă
8.
(2)
9.
Evaluarea fişei de observaţie (1)
10.
Evaluarea fişei de observaţie (2)
11.
Reprezentări ale unor analize teritoriale (1)
12.
Reprezentări ale unor analize teritoriale (2)
Interpretarea şi explicarea analizelor
13.
teritoriale (1)
Interpretarea şi explicarea analizelor
14.
teritoriale (2)
Bibliografie
 Lynch, K. 2012, Imaginea oraşului (The image
Bucureşti (KL).

analize şi dezbateri
analize şi dezbateri

1,5 ore (DATUR) (RU)
1,5 ore (DATUR) (RU)

analize şi dezbateri

1,5 ore (DATUR) (UP)

analize şi dezbateri

1,5 ore (DATUR) (UP)

cercetare de teren
cercetare de teren

1,5 ore (KL)
1,5 ore (KL)

analize şi dezbateri

1,5 ore (KL)

analize şi dezbateri

1,5 ore (KL)

analize şi dezbateri
analize şi dezbateri
analize şi dezbateri
analize şi dezbateri

1,5 ore (nc)
1,5 ore (nc)
1,5 ore (E) (DATUR)
1,5 ore (E) (DATUR)

analize şi dezbateri

1,5 ore (KL)

analize şi dezbateri

1,5 ore (KL)

of the city, 1960), în "Biblioteca urbanistică", ed. RUR,

 Pascariu, G. 2010, Analiză regională şi urbană (instrumente ale dezvoltării regionale şi spaţiale), UAUICCSE (manual) (ARU).

 Revista "Urbanismul serie nouă" – nr. 3 ( Bucureşti – 550 ani), 4 (Poli de creştere din România), nr. 7-8
(Momente de urbanism românesc), nr. 9 (Cultura urbană), nr. 11 (Regionalizare), nr. 12 (Sisteme
urbane), nr. 14-15 (Educaţie în urbanism şi amenajarea teritoriului) (info pe www.rur.ro) (RU).

 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare URBANPROIECT 2000, Metodologie de elaborare a planului
de amenajare a teritoriului regional (cu aplicaţie la Regiunea de dezvoltare Nord-est), Bucureşti. (UP)

 Studii şi cercetări din programul ESPON 2000-2006 şi 2007-2013 (www.espon.eu) (E)
 Documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism şi planuri de dezvoltare regională (DATUR)

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
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profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Corelare cu creşterea interesului administraţiilor şi comunităţilor pentru planificare spaţială şi dezvoltare
regională în contextul politicii de coeziune a UE, a utilizării fondurilor comunitare şi a necesităţii unei
planificări strategice şi participative bazate pe evaluarea obiectivă a caracteristicilor, fenomenelor şi
proceselor teritoriale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

nivelul de documentare
logica şi coerenţa exprimării
10.4 Curs
Referat
60%
utilizarea corectă a surselor
structurarea lucrării
participativitate
capacitatea de observare
Fişă de observaţie directă
10.5 Seminar/ Laborator
capacitatea de interpretare
40%
şi prezentări
şi explicare
calitatea prezentării
10.6 Standard minim de performanţă
Întocmirea unei documentări relevante şi diverse, relevante pentru metodele de analiză urbană şi regională
şi pentru tehnicile de reprezentare grafică şi descrierea şi explicarea principalelor elemente de caracterizare
a unei arii urbane sau a unui teritoriu de o complexitate medie.
Data completării

Titular de curs

Titular de seminar

mai 2014

Conf.dr. arh. Pascariu Gabriel

Conf.dr. arh. Pascariu Gabriel

Data avizării

Director de departament
Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu
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