
FIŞA DISCIPLINEI  

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Stiinte Economice 

1.3. Departamentul  Administrarea Afacerilor Marketing 

1.4. Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Administrarea dezvoltării regionale durabile 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Dimensiunile dezvoltării regionale 

durabile 

2.2. Cod disciplină ADRD 214 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela 

2.4. Titularul activităţii de seminar Lect.univ.dr. Cordoș Mălina 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F – facultativă) 
O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe săptămână 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de învăţămînt 42(14x3) din care: 3.5. curs 28  3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

Tutoriat 14 

Examinări 9 
 

3.7 Total ore studiu individual 133  

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42  

3.9 Total ore pe semestru 175  

3.10 Numărul de credite 7  

 

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 dotata cu videoproiector/tabla  

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala dotata cu videoproiector/tabla  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Competenţe profesionale generale și specifice:  

CP11. Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul dezvoltării 

regionale durabile;  



CP12. Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice privind sfera dezvoltării 

economice, modul de organizare, gestionarea şi finanţarea acesteia; experienţa 

ţărilor dezvoltate în dezvoltare regională. 

CP15. Cunoaşterea evantaiului larg de forme de finanţare şi utilizarea acestora 

pentru dezvoltarea regională durabilă;  

CP16. Capacitatea de a identifica şi creiona o idee de proiect într-o organizaţie sau 

la nivelul unei regiuni; 

CP35. Abilităţi superioare de cercetare independentă în domeniul conducerii 

proiectelor; 

CP36. Capacitatea de a conduce şi executa activităţi de cercetare interdisciplinară 

în echipe de cercetare; 

 

Competenţe transversale Competențe transversale  

CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor  de etică profesională în cadrul 

propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. Soluţionarea în 

timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la 

locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale. 

CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi 

aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Realizarea 

unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-

o echipă plurispecializată. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea de către masteranzi a conceptului de dezvoltare durabilă, de a 

identifica dimensiunile acestui concept și a calcula și interpreta indicatorii 

specifici domeniului. Înțelegerea politicii în domeniul dezvoltării 

regionale aplicate la nivelul Uniunii Europene și la nivelul României. 

7.2 Obiectivele specifice Familiarizarea masteranzilor cu principiile, scopurile urmărite, măsurile 

concrete din politicile specifice de dezvoltare regională existente la 

nivelul Uniunii Europene şi României, ca stat membru. 

Cunoaşterea de către cursanţi a posibilităţilor oferite, pentru România, de 

politica de dezvoltare regională.  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în dezvoltarea durabilă: izvoare ale conceptului de 

dezvoltare durabilă, viziunea unei societăți durabile, tranziția de la 

creșterea economică la dezvoltarea durabilă, principiile fundamentale ale 

dezvoltării durabile. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

2. Abordări ale dezvoltării durabile: abordarea economică, abordarea 

socio-culturală, abordarea ecologică, abordarea sistemică. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

3. Utilizarea durabilă a surselor de energie: sursele de energie și 

perspectivele de utilizare a acestora pe termen mediu și lung, impactul 

producerii și utilizării energiei asupra mediului, documente politice 

majore care vizează utilizarea durabilă a surselor de energie, surse 

regenerabile de energie, tehnologii curate de producere a energiei. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 



4. Sisteme de indicatori ai dezvoltării durabile: indicatori sociali, 

indicatori economici, indicatori de mediu, indicatori instituționali 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

5. Metode de evaluare a dezvoltării durabile: amprenta ecologică, 

barometrul durabilității, bordul durabilității, barometrul utilizării durabile 

a energiei, evaluarea prosperității. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

6. Politica de dezvoltare regională în România. Evoluţia politicii de 

dezvoltare regională în Uniunea Europeană. Principiile şi obiectivele 

politicii de dezvoltare regională în România. Planul Naţional de 

Dezvoltare. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă. Planuri sectoriale, 

planuri judeţene regionale de dezvoltare. Coerenţa cu celelalte politici 

naţionale şi cu politica comunitară. Obiectivele strategiei de dezvoltare 

regională. Axe prioritare.  

Surse financiare naţionale pentru politicile de dezvoltare regională. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Dezvoltarea durabilă în abordare sistemică 
Conversaţie 

Exemplificări 
 

2. Dezvoltarea durabilă în România. Perspective 
Conversaţie 

Exemplificări 

Studiu de caz 

 

3. Strategia națională de dezvoltare durabilă a României. orizonturi 

2013-2020-2030. agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 
Conversaţie 

Exemplificări 

 

4. Indicatorii dezvoltării durabile (1) 
Expunere 

Exemplificări 
 

5. Indicatorii dezvoltării durabile (2) 
Expunere 

Exemplificări 
 

6. Indicatorii dezvoltării durabile (3) 
Expunere 

Exemplificări 
 

7. Dezvoltarea durabilă și protecția mediului 
Conversaţie 

Vizionare de film 

Discuții  
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9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate cerinţelor actuale în domeniul dezvoltării regionale şi a implementării 

proiectelor europene. Cursul contribuie  la formarea deprinderilor viitorilor specialişti de investigare ştiinţifică 

a fenomenelor economice. Cunoştinţele asimilate şi abilităţile dobândite la acest curs vor oferi masteranzilor 

posibilitatea de identificare a problemelor economice reale în ceea ce priveşte dezvoltarea regională, pe care 

să le rezolve apelând la metode şi instrumente de investigare ştiinţifice. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi completă a 

cerinţelor subiectelor de examen 

Prezenţa la întâlniri 

Examen  

Intervenţii şi participarea la 

dezbateri 

60% 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă:  obtinerea notei minim 5 

Documentarea ştiinţifică cu privire la dezvoltarea regională şi redactarea unui referat ştiinţific. Participarea la 

examenul scris și obținerea notei minime de promovare 5. Evaluarea se realizează individual. 

 

 

Data completării        Semnătura titularului de curs   Semnatura titularului de seminar 

05.09.2019   Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela  Lect.univ.dr. Cordoș Mălina 

 

  

 

Data avizării în departament     Semnătura director de departament 

10.09.2019       Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela  


