
FIŞA DISCIPLINEI 

 

Denumirea 

disciplinei UO-FS-DRE.02.06_ECONOMIE ŞI POLITICI REGIONALE 

Anul de studiu I Semestrul* II Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Regimul disciplinei (Ob - obligatorie, Op - opţională, F 

– facultativă) 
Op. Numărul de credite 7 

Categoria disciplinei (DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC – 

complementară, DA- de aprofundare) 
DA 

Total ore din planul de 

învăţământ 
42 

Total ore studiu 

individual 
168 Total ore pe semestru 210 

Titularul 

disciplinei 
Prof. univ. dr. ec. Anca Dodescu Încadrarea (norma de bază/asociat) n.b. 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru 

fiecare semestru 

 

Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE 

 
 

Numărul total de ore (pe 

semestru) din planul de 

învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are 

curs de  14_săptămâni x 2_h_curs 

pe săptămână) 

Catedra ECONOMIE 

Domeniul ECONOMIE 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

 
Specializarea Doc. PUA 

 
 42 14 28   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

Obiective:  

 Prezentarea cadrului conceptual al economiei regionale şi locale şi a modului de fundamentare 

şi implementare a politicilor de dezvoltare regională şi locală; 

 Autonomizarea propriului demers cognitiv în domeniul teoriei localizării astfel încât să poată 

fi analizat impactul  unei investiţii asupra economiei unei regiuni, să poată fi cuantificate 

ocuparea şi veniturile la nivel regional şi local,  să poată fi analizate comparativ economiile la 

nivel regional sau local. 

Competenţe 

specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere  

- cunoaşterea şi înţelegerea cadrului conceptual al economiei regionale şi locale; 

- cunoaşterea şi înţelegerea modului de fundamentare şi implementare a 

politicilor de dezvoltare regională şi locală . 

2. Explicare şi interpretare  

 explicarea şi interpretarea teorii şi modelelor privind economia regională şi 

structurile regionale; 

 explicarea modului de determinare a ocupării şi veniturilor la nivel regional; 

 explicarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare regională; 

 explicarea problematicii dezvoltării regionale şi locale în România. 



3. Instrumental - aplicative  

 autonomizarea propriului demers cognitiv în domeniul teoriei localizării astfel 

încât să poată fi analizat impactul  unei investiţii asupra economiei unei regiuni, 

să poată fi cuantificate ocuparea şi veniturile la nivel regional şi local,  să poată 

fi analizate comparativ economiile la nivel regional sau local; 

 utilizarea corectă a noţiunilor, categoriilor, conceptelor din sfera Economiei 

regionale; 

 dezvoltarea abilităţilor intelectuale: studiul independent, activităţi practice si de 

cercetare individuală specifice disciplinei pe baza metodei studiului de caz, 

etc.; 

 dezvoltarea şi utilizarea competenţelor de cooperare şi activitate comună în 

rezolvarea unei sarcini de instruire, precum şi a competenţelor  de decizie, de 

asumare a responsabilităţii etc.; 

 dezvoltarea competenţelor de comunicare (dialog, dezbatere, susţinere liberă); 

 formarea  deprinderilor de aplicare şi transfer a abilităţilor conceptual-tehnice 

în analiza situaţiei şi perspectivelor dezvoltării regionale a României în cadrul 

Uniunii Europene. 

4. Atitudinale  

 formarea propriilor convingeri şi concepţii despre dezvoltarea regională; 

 formarea gândirii critic-reflexive, stimularea exprimării şi argumentării 

părerilor personale cu privire la dezvoltarea regională şi locală; 

 cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, etică şi 

responsabilitate socială; 

 formarea unui comportament pozitiv şi responsabil. 

 

Tematica cursului  

1. Bazele teoretice ale economiei regionale: Obiectul economiei regionale. Definirea şi tipologia 

regiunilor. Sistemul conturilor regionale. (2 ore) 

2. Concepte, teorii şi modele privind economia regională şi structurile regionale: Conceptul de 

spaţiu economic. Limitele ariilor de atracţie ale pieţelor - Cazul unei mărfi omogene; Cazul 

mărfurilor neomogene. Legea lui Reilly. Clasificarea sistematică a modelelor spaţiale ale 

producţiei şi consumului. Teoria localizării - Teoriile localizării bazate pe costuri (von Thünen, A. 

Weber); Teoria interdependeţei localizărilor (fenomenul Hotelling); Lösch şi şcoala ariei de 

atracţie a unei pieţe. Economia regională şi economia locală. Teorii şi modele privind structurile 

regionale - Modelul lui von Thunen. Modelul lui Weber. Modelul lui Christaller (2 ore) 

3. Determinarea ocupării şi veniturilor la nivel regional: Clasificarea sistematică a modelelor 

spaţiale ale producţiei şi consumului. Analiza impactului unei investiţii asupra economiei unei 

regiuni: efecte directe, indirecte şi induse. Multiplicatorul regional al ocupării: abordarea bazată 

pe potenţialul de export. Multiplicatorul regional al veniturilor: abordarea keynesiană venituri – 

cheltuieli. Aplicaţii ale analizei bazate pe multiplicatorul regional. (4 ore) 

4. Concepte, teorii şi modele privind dezvoltarea regională: Conceptele de creştere economică 

regională şi dezvoltare regională. Problematica disparităţilor în creşterea regională. Teorii privind 

dezvoltarea regională. Modele de dezvoltare regională - Modelele neoclasice. Modelele axate pe 

cererea exterioară regiunii. (2 ore) 

5. Politici şi strategii de dezvoltare regională: Delimitări conceptuale - politici de dezvoltare 

regională, strategii de dezvoltare regională. Tipologia politicilor regionale:  măsuri, instrumente, 

evaluare. Politica regională a U.E. Problematica dezvoltării regionale şi locale în România. (2 ore) 

 

Tematica seminarului 

1. Seminar organizatoric (Prezentarea planului de seminar, a cerinţelor şi modului de lucru, 

repartizarea studiilor de caz)  (4 ore) 

2. Tipologia regiunilor. Studii de caz (4 ore) 

3. Determinarea ocupării şi veniturilor la nivel regional: Aplicaţii practice
 
(4 ore) 

4. Problematica disparităţilor în creşterea regională. Studii de caz (4 ore) 



5. Modele de dezvoltare regională. Studii de caz (4 ore) 

6. Politica regională a UE şi instrumentele structurale. Proiecte. (4 ore) 

7. Programe de dezvoltare regională şi locală în România. Proiecte. (4 ore). 

 

Metode didactice folosite:  

Prelegere, dezbatere, problematizare, muncă în grup, studiu de caz, aplicaţii practice. 

 

Bibliografie obligatorie: 

1 Constantin, D.L. - Introducere în teoria şi practica dezvoltării regionale, Editura Economică, 

Bucureşti, 2000 

2 Constantinescu Dorel, Sporis Mihai – Economie regională. Economie locală - concepte şi activităţi 

practice în viziune europeană, Editura Independenţa Economică, 2006 

 

Bibliografie suplimentară: 

3 Armstrong, H. and Taylor, J. - Regional Economics and Policy, 3rd edition, Oxford: Blackwell 

Publishers, 2000. 

4 Baldwin, Richard & Wyplosz , Charles -  The Economics of European Integration, 2
nd

 edition, 

McGraw Hill Education, 2006 

5 Constantin, D.L. - Economie regională, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998; 

6 McCann, Philip – Urban and Regional Economics, Oxford University Press, 2001 

7 Nicolae, V., Constantin, D.L. - Bazele economiei regionale şi urbane, Editura Oscar Print, Bucureşti, 

1998. 

Suportul pentru curs, seminar şi evaluare este disponibil pe platforma virtuală - http://distance.uoradea.ro 

(include bibliografie suplimentară). 

 

Evaluare 
 
La stabilirea notei finale se iau în considerare: 

 

 
Ponderea în notare, exprimată în % 

{Total=100%} 
 
 
- Evaluarea finală (examen scris)  

50% 

 
- Prezenţă activă la cursuri şi seminarii 10% 

- Evaluare continuă pe parcursul semestrului (pe baza 

testelor-grilă şi activităţilor individuale şi de grup 

susţinute în cadrul seminariilor: muncă în grup, joc de 

rol, studiu de caz, comentariu de text, referat, lucrare de 

reacţie, aplicaţii practice) 

 

40 % 

Modalitatea practică de evaluare finală: examen scris - test grilă compus din 45 întrebări cu câte 

un singur răspuns corect şi 2 întrebări teoretice 

Cerinţe minime pentru nota 5  

(sau cum se acordă nota 5) 
Cerinţe pentru nota 10  

(sau cum se acordă nota 10) 

 Obţinerea cel puţin a notei 5 pentru 

activitatea de seminar 

 Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului 

cursurilor la nivelul ideilor esenţiale 

prezentate în materialele didactice 

 Obţinerea cel puţin a notei 5 la examenul 

final 

 Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului 

materialelor didactice puse la dispoziţie 

 Prezenţă activă la cursuri şi seminarii 

 Tratarea corectă a tuturor subiectelor din cadrul 

examenului final 

 Parcurgerea cel puţin a unei lucrări bibliografice 

recomandate suplimentar 

 Obţinerea notei maxime la evaluarea continuă pe 

parcursul semestrului + activităţile gen teme / 

referate / eseuri / studii de caz în cadrul activităţilor 

de seminar 

 



 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse 

studentului 

(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10  8. Pregătire prezentări orale 8 

2. Studiu după manual, suport de curs 14  9. Pregătire examinare finală 20 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 8  10. Consultaţii 4 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 20  11. Documentare pe teren 6 

5. Activitate specifică de pregătire  

SEMINAR: analiza texte de comentat, studii 

de caz, aplicaţii practice 

8  
12. Documentare pe 

INTERNET 
44 

6. Realizare referate, lucrări de reacţie etc. 18  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 8  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 168 

 

 
 

 

Data completării: 1 octombrie 2009           Semnătura titularului:  


