
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2016-2017 

 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2 Facultatea  de Drept și Științe Sociale 

1.3 Departamentul Ştiinţe Sociale 

1.4 Domeniul de studii SOCIOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Sociologie/sociolog 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei DEZVOLTARE URBANĂ Cod: SOC309 

2.2 Titularul activităţilor de curs Asociat - dr. Nicolaie Moldovan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asociat - dr. Nicolaie Moldovan 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O. 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 seminar/laborator 2 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi.... - 

3.7. Total ore studiu individual 44 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru  100 

3.10  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 

• Studenţii vor participa la prelegeri  

• Studenţii vor accesa resursele bibliografice indicate la începutul 

semestrului, respectiv la finele fiecărui curs 

• Studenţii vor elabora prezentări/proiecte/eseuri şi vor participa la 

discuţiile iniţiate de titularul cursului 

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Studenţii vor participa la seminarii şi vor parcurge bibliografia 

indicată anterior 

• Elaborare prezentări/proiecte şi implicarea activă la seminar 

 



 
6. Competenţe specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

C1.1.  Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în cercetarea 

organizaţiilor şi comunităţilor 

C1.4. Analiza datelor empirice şi evaluarea critică şi constructivă a propriului demers de cercetare (a 

teoriilor şi metodologiilor utilizate în cercetarea comunităţilor şi organizaţiilor)  

Competenţe 

transversale 

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 

profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line 

etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea şi aprofundare problematicilor actuale privind dezvoltarea urbană 

în lume şi în România, în particular în Alba Iulia,  precum şi familiarizarea 

studenţilor cu programele de dezvoltare urbană 
7.2 Obiectivele specifice  Studenţii vor fi familiarizaţi cu obiectivele politicii de dezvoltare urbană la 

nivelul Uniunii Europene şi României, în particular ale oraşului Alba Iulia 

Studenţii vor înţelege care este aria de acţiune a diferitelor programe şi 

fonduri prin care se pot finanţa proiecte de dezvoltare urbană 

Studenţii se vor familiariza cu procesul de programare şi planificare urbană 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs  
Metode de 

predare  
Observaţii  

1. Fundamente teoretice ale dezvoltării urbane:  

1. Dezvoltare şi creştere urbană – dezvoltare monocentrică şi policentrică; 

2. Urbanism, urbanizare, dezurbanizare, suburbanizare, zone periurbane – 

relaţiile centru-periferie şi relaţiile urban-rural 

prelegere, 

conversaţie, 

dezbatere 

4 ore 

2. Politica de dezvoltare urbană în Uniunea Europeană:   

1. Cadrul legislativ şi instituţional; 

2. Obiectivele politicii europene de dezvoltare urbană;  

3. Programe şi fonduri de dezvoltare urbană;  

4. Platforme care asigură comunicarea și dialogul dintre orașele europene 

5. Studii de caz comparative 

prelegere, 

conversaţie, 

dezbatere 

4 ore 

3. Politica de dezvoltare urbană în România:  

1. Obiectivele politicii de dezvoltare urbană;  

2. Cadrul instituţional şi legislativ în România pentru dezvoltarea urbană;  

3. Finanţarea dezvoltării urbane în România 

4. Designul dezvoltării urbane în Alba Iulia 

prelegere, 

conversaţie, 

dezbatere 

4 ore 

4. Planificare urbană  

1. Reţeaua de localităţi;  

2. Documentaţii de urbanism;  

3. Funcţiuni urbane;  

prelegere, 

conversaţie, 

dezbatere 

4 ore 

5. Strategii și proiecte de dezvoltare urbană:  

1.Actori urbani-factori de interes-administraţia şi cetăţenii;  

2. Servicii urbane;  

3. Marketing urban;  

4. Management urban;  

5. Probleme și soluții în dezvoltarea urbană  

prelegere, 

conversaţie, 

dezbatere 

4 ore 

6. Programul URBACT 

1. Obiectivele şi strategia programului 

2. Proiecte URBACT – studii de caz 

3. Impactul asupra spaţiului urban 

 

4 ore 



7. Şcoala nordică a dezvoltării urbane 

1. Regândirea relaţiilor arhitectură- oameni 

2. Şcoala lui Jan Gehl 

3. Critica perspectivelor actuale 

 

4 ore 

Bibliografie:  

1. Edwards, Mary E. – Regional and Urban Economics and Economic Development. Theory and Methods, 

Auerbach Publications, 2007 

2. Gehl, J. şi Svarre, B, Cum se studiază viața orașelor, Ed.Igloomedia, Bucureşti, 2015 

3. Politica de dezvoltare urbană în UE - http://ec.europa.eu/regional_policy     

4. Urbanism - http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/urbanism-dezvoltare-locala-si-habitat  

5. Carta de la Leipzig privind dezvoltarea durabila a oraselor, 24-25 mai 2007 

6. Declaratia de la Toledo privind dezvoltarea urbana, 22 iunie 2010   

7. Planul de amenajare a teritoriului naţional - http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-

teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-context-national/-4697  

8. Surse de finanţare în România: www.fonduri-structurale.ro  

Bibliografie suplimentară: 

1. Declaratia privind Dezvoltarea Durabila (ONU, Johannesburg, august 2002)  

2. Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic General, indicativ GP038/99 

aprobat prin Ordinul Nr.13/N/10.03.1999  

3. Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-

2000 aprobat prin Ordinul Nr.176/N/16.08.2000  

4. Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, indicativ GM-

009-2000 aprobat prin Ordinul Nr.37/N/08.06.2000 

5. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

6. ORDONANTA Nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul;  

7. HG. Nr. 525/1995 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism republicatã; 

 

8. 2 Seminar/laborator  
Metode de 

predare  
Observaţii 

Studii de caz 

1.Zone metropolitane, 

2.Zone periurbane,  

3.Poli de creştere şi poli de dezvoltare 

4. Centre urbane 

Analiză studii de 

caz, conversaţie, 

dezbatere 

8 ore 

 

Studii de caz –  

1.Documentaţii de urbanism: PUG, PUZ, PUD  

2.Programe şi documente de planificare urbană: POR, JASPERS, PIDU-uri etc. 

Analiză studii de 

caz, conversaţie, 

dezbatere 

8 ore 

Studii de caz –  

Probleme urbane (utilizarea terenului; locuinţe; transporturi; mediu; educaţie; 

inegalităţi şi sărăcie; criminalitate) 

Analiză studii de 

caz, conversaţie, 

dezbatere 

6 ore 

Studii de caz –  

Proiecte de dezvoltare urbană implementate în UE sau România 

Analiză studii de 

caz, conversaţie, 

dezbatere 

6 ore 

Bibliografie:  

1. EC, Cities of tomorrow. Challenges, visions, ways forward, 2011  

2. Proiecte de dezvoltare urbană în UE- http://ec.europa.eu/regional_policy     

3. Proiecte de dezvoltare urbană în România – www.europa-ue.ro 

4. Jaspers – http://www.jaspers-europa-info.org/  

Bibliografie suplimentară 

5. EUKN (Rețeaua Europeană de Cunoștințe în Urbanism) - www.eukn.org 

6. Programul URBACT - http://urbact.eu 

7. Cadrul de referință european pentru orașe sustenabile - http://www.rfsc-community.eu/ 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy
http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/urbanism-dezvoltare-locala-si-habitat
http://mdrt.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/documente_strategice/LEIPZIG%20CHARTER%20on%20Sustainable%20European%20Cities.pdf
http://mdrt.ro/userfiles/declaratie_Toledo_ro.pdf
http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-context-national/-4697
http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-context-national/-4697
http://www.fonduri-structurale.ro/
http://ec.europa.eu/regional_policy
http://www.europa-ue.ro/
http://www.jaspers-europa-info.org/
http://www.eukn.org/
http://urbact.eu/
http://www.rfsc-community.eu/


9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Organizarea unor întâlniri, dezbateri, contacte  cu reprezentanţii ai unor organizaţii cu atribuţii şi experienţă în 

domeniul dezvoltării urbane (de exemplu, Agenţia de dezvoltare regională, Ordinul arhitecţilor Alba, Consiliul 

judeţean, Primării, birouri de proiectare şi dezvoltare urbană etc.). 

 
10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Lucrare scrisă/test grilă 40 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 5 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 5 

10.5 Seminar/laborator 

Susţinerea unui referat / 

realizarea unui proiect de 

analiză a unui aspect ale 

dezvoltării urbane dintr-o 

localitate 

Fişă de evaluare seminar 30 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 10 

10.6 Standard minim de performanţă 

• 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 
Data completării                                                                                   Semnătura titularului de curs 

20.09.2016                                                                                                             dr. Nicolaie Moldovan

  

 

Data avizării în departament                      Semnătura director de departament 

21.09.2016                   Conf. univ.dr. Călina Ana Buțiu 


