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FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2021-2022  

Anul de studiu II / Semestrul I 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

1.2. Facultatea Stiințe Economice 

1.3. Departamentul Administrarea Afacerilor și Marketing 

1.4. Domeniul de studii Administrarea afacerilor/Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / Calificarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 

COR 242102 Specialist îmbunătăţire procese /  

242104 Responsabil proces  

242110 Specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţei 

economice 

1.7. Forma de învăţământ ID 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Dezvoltare regională 

Codul 

disciplinei 
ECTS 219.2 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela 

2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 

proiect  
Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela 

2.4. Anul de 

studiu II 

2.5. Semestrul 

I 

2.6. Tipul de evaluare 

Vp 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut Felul disciplinei 

DF 

Obligativitate Obligatorie/ 

opțională 

F 

 

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

 

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 – 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
- Sala dotata cu videoproiector, laptop, tabla, materiale informative. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 

cu frecvenţă 
3 din care: 3.2. curs 2 

3.3. seminar/ laborator/ 

proiect 
1 

3.4. Total ore pe semestru – forma ID /  75 

din care: 3.5.  
SI = Nr.total ore ( 

Cr x 25) –

(AT+TC+AA)  

[pentru  IFR, SI = ST 

+ SF] 

61 
3.6. AT + TC / AA / ST + SF 

/ L / P 
14 

Distribuţia fondului de timp (se detaliază punctul 3.5. AI = 3.5.1+3.5.2.+3.5.3+3.5.4.+3.5.5+3.5.6.) ore 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe –  nr. ore AI  

       [ AI = Nr.total ore (Cr x 25) –(AT+TC+AA) ] 

       [pentru master IFR, AI = ST + SF] 

20 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri (mai mare sau egal cu nr. 

total ore pentru teme de control din calendarul disciplinei  

20 

3.5.4.Tutoriat  2 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi [de ex., comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină / tutorele] 2 

3.7. Total ore studiu individual 61 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite 3 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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CT3   Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale cu care se operează în domeniul 

dezvoltări regionale; a mecanismelor și metodelor care influențează activitatea 

economică și impactul acesteia asupra mediului. 

7.2. Obiectivele specifice - abordarea fenomenelor economico-financiare prin prisma conceptului de dezvoltare 

regională; 

- determinarea şi interpretarea indicatorilor specifici dezvoltării regionale; 

- cunoașterea, înțelegerea, definirea și posibilitatea de operaționalizare cu principalele 

concepte economice asociate dezvoltării regionale. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. AI [capitolele din cursul în tehnologie ID] Metode de predare Observaţii 
C1. Introducere în dezvoltarea durabilă  

1.1. Izvoare ale conceptului de dezvoltare durabilă 

1.2. Viziunea unei societăți durabile 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

7,14%AI 

C1. Introducere în dezvoltarea durabilă  

1.3. Tranziția de la creșterea economică la dezvoltarea durabilă 

1.4. Principiile fundamentale ale dezvoltării durabile 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

7,14%AI 

C2. Abordări ale dezvoltării durabile 

2.1. Abordarea economică 

2.2. Abordarea socio-culturală 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

7,14%AI 

C2. Abordări ale dezvoltării durabile 

2.3. Abordarea ecologică 

2.4. Abordarea sistemică 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

7,14%AI 

C3. Utilizarea durabilă a surselor de energie 

3.1. Sursele de energie și perspectivele de utilizare a acestora pe termen 

mediu și lung 

3.2. Impactul producerii și utilizării energiei asupra mediului 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

7,14%AI 

C3. Utilizarea durabilă a surselor de energie 

3.3. Documente politice majore care vizează utilizarea durabilă a surselor 

de energie 

3.4. Surse regenerabile de energie 

3.5. Tehnologii curate de producere a energiei 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (exemple.) 

7,14%AI 

C4. Sisteme de indicatori ai dezvoltării durabile 

4.1. Indicatori sociali 

4.2. Indicatori economici 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

7,14%AI 

C4. Sisteme de indicatori ai dezvoltării durabile 

4.3. Indicatori de mediu 

4.4. Indicatori instituționali 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

7,14%AI 

C5. Metode de evaluare a dezvoltării durabile 

5.1. Amprenta ecologică 

5.2. Barometrul durabilității 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

7,14%AI 

C5. Metode de evaluare a dezvoltării durabile 

5.3. Bordul durabilității 

5.4. Barometrul utilizării durabile a energiei 

5.5. Evaluarea prosperității 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

7,14%AI 
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C6. Politica de dezvoltare regională în România 

6.1. Evoluţia politicii de dezvoltare regională în Uniunea Europeană 

6.2. Principiile şi obiectivele politicii de dezvoltare regională în România 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

7,14%AI 

C6. Politica de dezvoltare regională în România 

6.3. Planul Naţional de Dezvoltare 

6.4. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

7,14%AI 

C6. Politica de dezvoltare regională în România 

6.5. Planuri sectoriale, planuri judeţene regionale de dezvoltare 

6.6. Coerenţa cu celelalte politici naţionale şi cu politica comunitară 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

7,14%AI 

C6. Politica de dezvoltare regională în România 

6.7. Obiectivele strategiei de dezvoltare regională 

6.8. Axe prioritare 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

7,14%AI 

Bibliografie: 
Constantin, Daniela Luminița, Introducere în teoria și practica dezvoltării regionale, București, Editura Economică, 2000; 

Gavrilă-Paven Ionela, Economie europeană, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2013; 

Gavrilă-Paven Ionela, Investiţiile în economia contemporană, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010; 

Gavrilă-Paven Ionela, Economie europeană – Note de curs, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2016; 

Gavrilă-Paven Ionela, Integrare europeană – Note de curs, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2016; 

Gavrilă-Paven Ionela, Convergență structurală – Note de curs, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2016; 

Gavrilă-Paven Ionela, Instrumente de finanțare europeană – Note de curs, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2017; 

Mosteanu, Narcisa Roxana, Finanțarea dezvoltării regionale în România, București, Editura Economică, 2003; 

Popescu Duduială, Lorena, Economie europeană, Târgu Jiu, Editura Academica Brâncuși, 2009; 

Șefan, Maria-Cristina, Proiecte și acțiuni de dezvoltare la nivelul comunităților, București, Editura Economică, 2008; 

Șefan, Maria-Cristina, Dezvoltare regională și locală, București, Editura Economică, 2008; 

***, Editori: Pascaru, Mihai; Constantin, Daniela Luminița, The Impact of Romania's Accession to the E.U. on Regional Structures: 

Proceedings of the 6th International Synposium of the Romanian Regional Science Association, Alba Iulia, June 8 - 9, 2007. Vol. 1: 

Structural and functional changes at development region level, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2007; 

***, Editori: Pascaru, Mihai; Constantin, Daniela Luminița, The Impact of Romania's Accession to the E.U. on Regional Structures: 

Proceedings of the 6th International Synposium of the Romanian Regional Science Association, Alba Iulia, June 8 - 9, 2007. Vol. 2: 

The regional perspective of european integration, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2007; 

***, Editori: Pascaru, Mihai; Constantin, Daniela Luminița, The Impact of Romania's Accession to the E.U. on Regional Structures: 

Proceedings of the 6th International Synposium of the Romanian Regional Science Association, Alba Iulia, June 8 - 9, 2007. Vol. 3: 

The regional development financing: administration and efficiency. The local resources management in the context of structural and 

functional changes at regional level, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2007; 

***, Coord.: Petrescu, Claudia, Economia socială în contextul dezvoltării locale, Iași, Editura Polirom, 2013. 

8.2. AT [temele dezbătute în cadrul tutorialelor, conform 

calendarului disciplinei] 
Metode de predare-învăţare Observaţii 

1. Introducere în dezvoltarea durabilă 

2. Abordări ale dezvoltării durabile 

3. Utilizarea durabilă a surselor de energie 

4. Sisteme de indicatori ai dezvoltării durabile 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

 

2 ore 

5. Metode de evaluare a dezvoltării durabile 

6. Politica de dezvoltare regională în România 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

 

2 ore 

   

Bibliografie: 

- identică cu cea menţionată pentru orele SI 

- orice altă sursă bibliografică care răspunde tematicii de AT. 

- Gavrilă-Paven I. – Dezvoltare regional[, Departamentul IDID, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2021 

8.3. TC [temele de control, conform calendarului disciplinei] 
Metode de transmitere a 

informaţiei 
Observaţii 

TC1. Tema de control aferentă unităților de învățare: 1. Introducere 

în dezvoltarea durabilă; 2. Abordări ale dezvoltării durabile; 3. 

Utilizarea durabilă a surselor de energie; 4. Sisteme de indicatori ai 

dezvoltării durabile. 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

 

5 ore 

TC2. Tema de control aferentă unităților de învățare: 5. Metode de 

evaluare a dezvoltării durabile; 6. Politica de dezvoltare regională în 

România 

Prelegere,expunere, discutii, 

exemplificări (diferite materiale 

informative, exemple) 

 

5 ore 

   

Bibliografie: 

- identică cu cea menţionată pentru orele SI 

- orice altă sursă bibliografică care răspunde tematicii de AT. 

- Gavrilă-Paven I. – Dezvoltare regională, Departamentul IDID, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2021 
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8.4. AA / L / P [aplicaţiile de tip AA şi L / temele de proiect, 

conform calendarului disciplinei] 
Metode de predare-învăţare Observaţii 

   

   

   

Bibliografie: 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate la cadrul legislativ actual şi poate contribui la formarea de specialişti în domeniul dezvoltării 

regionale. Pentru studenţii care continuă studiile la un program de master în domeniul economic, disciplina poate constitui un punct 

de plecare pentru aprofundarea domeniului şi elaborarea unor lucrări cu un nivel ştiinţific ridicat. Prin conţinut, disciplina răspunde 

necesităţilor practice actuale. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. AI (curs) Rezolvarea corectă şi completă a 

cerinţelor subiectelor de examen 
Proba scrisă în cadrul examenului. 

80% 

10.5. TC / AA / ST / L / P - Corectitudinea şi completitudinea 

întocmirii lucrărilor practice, Conţinutul 

ştiinţific al referatelor, Implicarea în 

abordarea tematicii seminariilor 

Verificare pe parcurs Efectuarea 

unor lucrări practice/Intocmire 

referate Elaborarea de lucrări 

ştiinţifice 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5 

- abordarea fenomenelor economico-financiare prin prisma conceptului de dezvoltare regională; 

- determinarea şi interpretarea indicatorilor specifici dezvoltării regionale; 

- cunoașterea, înțelegerea, definirea și posibilitatea de operaționalizare cu principalele concepte economice asociate dezvoltării 

regionale. 

 

Pentru activitatea specifică orelor de AT, la finalul semestrului studenții trebuie să înregistreze un procent de frecvență de 50%. 

Studenții care nu îndeplinesc procentul de frecveță pentru orele de AT vor recupera orele de seminar prin elaborarea de referate/ 

proiecte, sau aplicații rezolvate utilizând notițele de curs, respectiv, bibliografia de curs și seminar. 

   

     

 

Coordonator de disciplină 
Conf. univ. dr. Gavrilă-Paven Ionela 

 

 

Tutore de disciplină 
Conf. univ. dr. Gavrilă-Paven Ionela 

 

 

Data 

03.09.2021 

 

                                                                           Responsabil specializare ECTS ID, 

                                                Lect.univ.dr. Dârja Mălina 

 

 

 

  

 


