
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2018-2019 

 
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  (263201); asistent cercetare în sociologie 

(263209); specialist planificare teritoriala (263221); 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei DEZVOLTARE URBANĂ Cod: SOC 309 

2.2 Titularul activităţilor de curs Millea Vlad 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Tomuș Alin 

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 6 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 seminar/laborator 4 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 84 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 seminar/laborator 56 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

Tutoriat 7 

Examinări 2 

Alte activităţi.... - 

3.7. Total ore studiu individual 91 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 84 

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 

• 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 și metodologiilor utilizate în cercetarea 

organizațiilor și comunităților 

C1.2.  Formularea de ipoteze și operaționalizarea conceptelor cheie pentru explicarea și interpretarea 

fenomenelor cu care se confruntă organizațiile și comunitățile 

C1.3. Identificarea metodelor,  tehnicilor,  procedeelor și instrumentelor de cercetare adecvate 

scopului cercetării diferitelor fenomene sociale și culegerea datelor empirice 

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

teoriilor și metodologiilor utilizate în cercetarea comunităților și organizațiilor) 

C2.2. Utilizarea procedurilor și soft-urilor specifice sistemelor de informații bazate pe indicatori 

sociali în scopul explicării și interpretării unor variate tipuri de concepte, situații și procese 

Competenţe 

transversale 

C1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate și 

răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică 

profesională 

C2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacităților empatice de comunicare interpersonală 

și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă 

C3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare 

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

line etc.) atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională 

 
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 

prelegere, 

conversaţie, 

dezbatere 

4 ore 

7. Şcoala nordică a dezvoltării urbane 

1. Regândirea relaţiilor arhitectură- oameni 

2. Şcoala lui Jan Gehl; 3. Critica perspectivelor actuale 

prelegere, 

conversaţie, 

dezbatere 

4 ore 

Bibliografie: 

Bușiu, Dezvoltare comunitară, Suport de curs, 2010,  disponibil la biblioteca UAB  

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

Publications, 2007 

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

Lăzărescu C., (coord.) Urbanismul în România, Ed. Tehnică, București, disponibilă la Biblioteca UAB 

Marina, L., Millea, V., Muntean, A., Studii de sociologie urbană, disponibilă la Biblioteca UAB 

Popescu, Ion A. ,  Bondrea, A., și  Constantinescu, M.,  Dezvoltarea durabilă, o perspectivă românească, Ed. 

Economică, București, 2005, disponibilă la biblioteca UAB 

Ștefan M., C., Dezvoltare regională și locală, Ed. Economică, București 2008, disponibilă la biblioteca UAB 

*Carta de la Leipzig pentru Orașe Europene Durabile, 24-25 mai 2007, disponibilă la  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwif9uTsiuTkAhWEAhAI

HQSJAc8QFjAGegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rur.ro%2Fdownload%2F1183&usg=AOvVaw0fEwNR

s5QqizUvm97PdMru 

*Educația pentru Obiectivele dezvoltării durabile, Publicat în 2017 de Organizația Educațională, Științifică și 

Culturală a Națiunilor Unite, UNESCO 2017, disponibil la http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-

content/uploads/2017/12/manual-UNESCO.pdf 

*Planul de amenajare a teritoriului naţional, disonibil la http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-

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

*Politica de dezvoltare urbană în UE, disponibil la  http://ec.europa.eu/regional_policy     

*Urbanism, Dezvoltare locală și Habitat,  disponibil la  http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/urbanism-dezvoltare-

locala-si-habitat  

*Reuniunea informală ministerială privind Dezvoltarea urbană, Declarație Toledo 22 iunie 2010, disponibil 

la   https://www.mdrap.ro/userfiles/declaratie_Toledo_ro.pdf 

*Surse de finanţare în România, disponibil la 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 Zonal, indicativ GM-010-

2000 aprobat prin Ordinul Nr.176/N/16.08.2000, disponibil la 

https://www.eurometropolaestate.ro/legislatie_files/34/doc-legislatie-ghid-elaborare-continut-cadru-PUZ.pdf 

3. 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, disponibil la 

http://www.cjarad.ro/uploads/files/Serv_amen.ter.urbanism/postare%20site%20%202011/Ghiduri/ghid_elabor

are_continut_cadru_PUD.pdf 

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

aprobat prin Ordinul Nr.13/N/10.03.1999, disponibil la 

http://www.portalbn.ro/cj/Comisia%20Tehnic%20de%20Urbanism%20i%20Amenajarea%20Teritoriul/Ghid

%20elaborare%20continut%20cadru%20PUG.pdf 

5. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, disponibilă la 

https://www.theotop.ro/custom_images/legislatie/Legea_350.pdf 

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

teritoriului si urbanismul, disponibilă la https://www.oar-

bucuresti.ro/legislatie/2008/ORDONANTA_27_din_27_aug_2008_modif_si_complet_lg_350.pdf 

7. HG. Nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism republicatã, disponibilă la 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/9499 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwif9uTsiuTkAhWEAhAIHQSJAc8QFjAGegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rur.ro%2Fdownload%2F1183&usg=AOvVaw0fEwNRs5QqizUvm97PdMru
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwif9uTsiuTkAhWEAhAIHQSJAc8QFjAGegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rur.ro%2Fdownload%2F1183&usg=AOvVaw0fEwNRs5QqizUvm97PdMru
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwif9uTsiuTkAhWEAhAIHQSJAc8QFjAGegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rur.ro%2Fdownload%2F1183&usg=AOvVaw0fEwNRs5QqizUvm97PdMru
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/12/manual-UNESCO.pdf
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/12/manual-UNESCO.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://ec.europa.eu/regional_policy
http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/urbanism-dezvoltare-locala-si-habitat
http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/urbanism-dezvoltare-locala-si-habitat
https://www.mdrap.ro/userfiles/declaratie_Toledo_ro.pdf
http://www.fonduri-structurale.ro/
https://www.eurometropolaestate.ro/legislatie_files/34/doc-legislatie-ghid-elaborare-continut-cadru-PUZ.pdf
http://www.cjarad.ro/uploads/files/Serv_amen.ter.urbanism/postare%20site%20%202011/Ghiduri/ghid_elaborare_continut_cadru_PUD.pdf
http://www.cjarad.ro/uploads/files/Serv_amen.ter.urbanism/postare%20site%20%202011/Ghiduri/ghid_elaborare_continut_cadru_PUD.pdf
http://www.portalbn.ro/cj/Comisia%20Tehnic%20de%20Urbanism%20i%20Amenajarea%20Teritoriul/Ghid%20elaborare%20continut%20cadru%20PUG.pdf
http://www.portalbn.ro/cj/Comisia%20Tehnic%20de%20Urbanism%20i%20Amenajarea%20Teritoriul/Ghid%20elaborare%20continut%20cadru%20PUG.pdf
https://www.theotop.ro/custom_images/legislatie/Legea_350.pdf
https://www.oar-bucuresti.ro/legislatie/2008/ORDONANTA_27_din_27_aug_2008_modif_si_complet_lg_350.pdf
https://www.oar-bucuresti.ro/legislatie/2008/ORDONANTA_27_din_27_aug_2008_modif_si_complet_lg_350.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/9499


8. 2 Seminar  
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, disponibil la http://ec.europa.eu/regional_policy     

3. Proiecte de dezvoltare urbană în România, disponibil la  www.europa-ue.ro 

4. Jaspers, disponibil la http://www.jaspers-europa-info.org/  

Bibliografie suplimentară 

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

6. Programul URBACT, disponibil la http://urbact.eu 

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

8. 2 laborator  
Metode de 

predare  
Observaţii 

Studii de caz 

Dezvoltarea urbană și ariile metropolitane, Particularităţi ale procesului de 

urbanizare. Perioada comunistă versus perioada postcomunistă.  

Studiul bibliografiei și elaborarea unui studiu analitic privind evoluția unei 

localități despre care studenții pot obține informații pertinente 

Analiza critică a 

bibliografiei, 

Analiză studii de 

caz, conversaţie, 

dezbatere 

8 ore 

Studii de caz 

Analiza strategiilor/metodologiilor și modurilor concrete de  implementare a 

politicilor urbane de dezvoltare integrată și fundamentarea lor sociologică. 

Studiul aspectelor teoretice și practice (în mod special Planurile integrate de 

dezvoltare urbană postate pe internet). Realizarea, pentru o localitate cunoscută 

de cître student, a proiectului de cercetare sociologică susceptibil de a oferi 

informațiile necesare realizării Planului integrat de dezvoltare urbană 

Analiza critică a 

bibliografiei, 

Analiză studii de 

caz, conversaţie, 

dezbatere 

8 ore 

Studii de caz 

 Metodologia de interventie privind regenerarea urbana pentru anumite 

tipuri de teritorii. Studiul aspectelor teoretico-metodologice disponibile în 

bibliografie. Identificarea, pe imternet, a unor modele de intervenție pentru 

regenerarea unor zone ale orașelor și analiza critică a respectivelor modele. 

Alegerea, de către studenți, a unei localități despre care pot culege date pertinente  

și proiectarea unei cercetări sociologice care să fundamenteze strategia de 

regenerarea urbană  a zonei care se confruntă cu cele mai mari probleme 

Studiul critic al 

bibliografiei, 

Analiză studii de 

caz, conversaţie, 

dezbatere 

6 ore 

Studii de caz 

Modalități de a îmbunățăți calitatea vieții în „Zone precare de locuire din 

spațiul urban”. Studenții vor studia conceptul de „Zone precare de locuire din 

spațiul urban, vor analiza modul în care a fost cercetată sociologic problematica 

precarității locuiri și modalitățile concrete de intervenție care au fost identificate. 

Studenții vor realiza un proiect, pentru o localitate cunoscută de ei, care să 

fundamenteze intervenția vizând creșterea calității vieții într-o zonă precară de 

locuire din respectiva localitate 

Studiul critic al 

bibliografiei, 

Analiză studii de 

caz, conversaţie, 

dezbatere 

6 ore 

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/


Bibliografie:  

Dezvoltarea urbană și ariile metropolitane, Reaearch Gate, 2016, disponibilă la 
https://www.researchgate.net/publication/313679886_DEZVOLTAREA_URBANA_SI_ARIILE_METROPOLITANE 

Dezvoltare urbană durabilă integrată, politica de coeziune, 2014-2020 UE, disponibil la 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_ro.pdf 

Dezvoltare urbană durabilă. Abordarea României în perioada de programare 2014-2020 - Stadiul implementării - 

București 3 Octombrie 2016, disponibilă la 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_bucharest_2016/pres_radu.pdf 

Metodologia de interventie privind regenerarea urbana pentru anumite tipuri de teritorii 

http://www.dezvoltareurbanaintegrata.ro/ghiduri-si-metodologii 

Planul integrqat de dezvoltare urbană Bucuresti Zona Centrală, 2012, disponibil la 

http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/01_20120412.pdf 

Planul integrqat de dezvoltare urbană Bistrița, disponibil la  

https://www.primariabistrita.ro/portal/bistrita/portal.nsf/25D47AB553D3A94BC225757D00319865/$FILE/Capitolu

l%20II,%20v01%20Bistrita.pdf 

Regenerare și revitalizare urbană, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, Comisia Europeană, 

București, 2016, disponibil la 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_bucharest_2016/pres_3b.pdf 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad pentru perioada 2014 – 2030 

http://www.primariaarad.ro/files/proiecte/p960.pdf 

Bogdan V., Despre precaritatea locuirii urbane în România, Calitatea vieții, XVI, nr. 1–2, 2005, p. 51–63, Ed. 

Academiei Române, 2005, disponibil la  

http://www.revistacalitateavietii.ro/2005/CV-1-2-05/3.pdf 

Zone precare de locuire, în spațiul urban, Calitatea vieții, XVI, nr. 1–2, 2005, p. 65–85, Ed. Academiei Române, 

2005, disponibil la  

http://www.revistacalitateavietii.ro/2005/CV-1-2-05/4.pdf 
 

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 30 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

10.5 Seminar/laborator 

Calitatea proiectului de analiză 

sociologică a dezvoltării urbane 

dintr-o localitate 

Grilă de evaluare a calității 40 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 10 

10.6 Standard minim de performanţă: 50% din punctajul cumulat de la criteriile 10.4-10.5/Nota minimă 5 

Realizarea unui proiect de analiză sociologică a dezvoltării urbane dintr-o localitate conțiând  obiective, scopuri, 

suport teoretic (min. 4 lucrări științifice) metodologia analizei, rezultate, concluzii și propunerile de politici locale 

 
Data completării                                                                                   Semnătura titularului de curs 

20.09.2016                                                                                                             dr. Vlad Millea  

 

Data avizării în departament                      Semnătura director de departament 

21.09.2016                   Conf. univ.dr. Călina Ana Buțiu 

https://www.researchgate.net/publication/313679886_DEZVOLTAREA_URBANA_SI_ARIILE_METROPOLITANE
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_ro.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_bucharest_2016/pres_radu.pdf
http://www.dezvoltareurbanaintegrata.ro/ghiduri-si-metodologii
http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/01_20120412.pdf
https://www.primariabistrita.ro/portal/bistrita/portal.nsf/25D47AB553D3A94BC225757D00319865/$FILE/Capitolul%20II,%20v01%20Bistrita.pdf
https://www.primariabistrita.ro/portal/bistrita/portal.nsf/25D47AB553D3A94BC225757D00319865/$FILE/Capitolul%20II,%20v01%20Bistrita.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/udn_bucharest_2016/pres_3b.pdf
http://www.primariaarad.ro/files/proiecte/p960.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/2005/CV-1-2-05/3.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/2005/CV-1-2-05/4.pdf

