Modalitatea de evaluare la disciplina:
”Dezvoltare regională în UE”
Evaluarea la disciplina ”Dezvoltare regională în UE” se realizează prin:
■ Examen scris (70% din nota finală);
■ Activitatea pe parcursul semestrului (30% din nota finală), care include și prezentarea unei
lucrări de disciplină/ referat.

Condiții de redactare și prezentare a referatelor
Studenții vor realiza un referat pe o temă studiată în timpul cursului/ seminarului (vezi lista
Temelor pentru referat prezentată în continuare). Lucrarea va avea 8-10 pagini, va fi redactată cu
Times New Roman, font 12, spațiere 1,5 rânduri și va avea următoarea structură:
- Pagina de gardă (numele și prenumele studentului, specializarea, grupa, tema lucrării);
- Introducere
- Rezultatele cercetării
- Concluzii și recomandări
- Bibliografie.
Lucrările vor fi transmise titularului de seminar pe suport tipărit până în săptămâna a 12-a a
semestrului (inclusiv). Prezentarea referatelor va fi realizată în săptămânile 13 și 14. Studenții sunt
încurajați să realizeze prezentări PowerPoint (maximum 3 slide-uri) sau prezentări de tip poster
științific (maximum 800 de cuvinte, pe o coală de hârtie de format mare).
Lucrările elaborate de către studenți vor avea în mod obligatoriu caracter de originalitate.
Orice tentativă de fraudă sau fraudă depistată va fi sancţionată cu anularea sesiunii de examene
pentru studentul în cauză.

Bibliografie
■ Suportul de curs: C. Șerbănică și O. Puiu (coordonatori), Dezvoltare economică și politici
regionale în UE, Editura Independența Economică, Pitești, 2016.
■ Bibliografia recomandată în cadrul suportului de curs.

Teme pentru referate
1. Integrare globală vs. integrare regională: semnificații și tendințe pe plan internațional
2. Avantaje și dezavataje ale integrării economice regionale. Studiu de caz la alegere
3. Argumente pro și contra regionalizării și descentralizării în România
4. Regionalizare și descentralizare în țările din Europa Centrală și de Est. Studiu de caz la alegere
(Polonia, Cehia, Slovacia etc.)
5. Mișcări regionaliste în statele membre ale Uniunii Europene. Studiu de caz la alegere (Scoția,
Spania, Belgia, Franța, Germania etc.)
6. Analiza disparităților socio-economice în statele membre ale UE. Studiu de caz la alegere
(Germania de Est vs. Germania de Vest, Nordul vs. Sudul Italiei, regiunea capitală vs. celelalte
regiuni de dezvoltare din statele din Europa Centrală și de Est etc.)
7. Probleme specifice marilor aglomerări urbane în Uniunea Europeană. Studiu de caz la alegere
(Paris, Bruxelles, Roma, București etc.)
8. Guvernanța multi-nivel în Uniunea Europeană: rolul autorităților regionale
9. Studiu privind instrumentele de politică regională folosite de un stat membru al UE, la alegere
10. Ajutoarele de stat regionale în statele membre ale UE. Studiu de caz la alegere
11. Convergenţă vs. divergenţă în Uniunea Europeană: concepte, factori determinanți și evoluții
12. Teoriile polarizării și Noua Geografie Economică: implicații pentru dezvoltarea regională în
statele membre ale UE
13. Folosind bazele de date statistice regionale create la nivelul Uniunii Europene1, realizați un
studiu comparativ la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, care să urmărească – pentru
perioada 2000 – 2014 - evoluția principalilor indicatori care descriu:
■ Populația (demografia) și forța de muncă
sau
■ Infrastructura de transport și infrastructura IT
sau
■ Activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare
sau
■ Dinamica întreprinderilor din regiune
sau
1
Eurostat Regional Statistics by NUTS classification (Disponibil la:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/database); Eurostat Regional Statistics Illustrated (Disponibil la:
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/RSI/#?vis=nuts2.labourmarket&lang=en); Eurostat Regional Yearbook and
Statistical Atlas (Disponibil la: http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?config=RYB-2015.json)
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■ PIB-ul regional și valoarea adăugată brută a principalelor sectoare de activitate (agricultură,
industrie, servicii de piață și servicii publice)
Comparați valorile indicatorilor cu media europeană și comentați tendințele de convergență/
divergență identificate.
14. Economiile de aglomerare și sursele avantajelor competitive. Studiu de caz – o regiune la
alegere
15. Analizaţi comparativ indicatorii competitivităţii în regiunile de dezvoltare din România

16. Clusterele și dezvoltarea regională: concept și politici de sprijin la nivelul UE și în România
17. Identificați și caracterizați clusterele active în regiunea dumneavoastră
18. Sisteme regionale de inovare în Uniunea Europeană. Studiu de caz la alegere
19. Cu ajutorul Observatorului European al Clusterelor2, identificați și caracterizați clusterele
active la nivelul UE într-una din următoarele industrii emergente:
■ Industriile creative
■ Industriile digitale
■ Industriile de mediu
■ Industriile experiențiale
■ Tehnologiile de mobilitate
20. Specializarea inteligentă – noua paradigmă a inovării în UE: concept și forme de suport
21. Strategia Europa 2020 și creșterea inteligentă în regiunile UE
22. Strategia Europa 2020 și creșterea inclusivă în regiunile UE
23. Strategia Europa 2020 și creșterea durabilă în regiunile UE
24. Realizaţi un studiu privind modul în care politica de coeziune a UE susține realizarea
obiectivelor Strategiei Europa 2020.
25. Realizați un eseu în care să comentați concluziile Raportului Barca – agendă pentru reformarea
politicii de coeziune (2009)3.
26. Prezentați cel puțin patru proiecte finaliste sau câștigătoare ale competiției RegioStars4
organizată de Comisia Europeană începând cu anul 2008.
27. Accesați baza de date a Comisiei Europene care include proiectele finanțate prin politica de

Disponibil la: www.clusterobservatory.eu
Disponibil la: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf
4
Disponibil la: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
2

3
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coeziune de-a lungul timpului5. Identificați și prezentați cel puțin patru proiecte care au fost
implementate în statele membre ale UE și ar putea fi replicate și în regiunea dumneavoastră în una
din următoarele arii tematice: ■ Aspecte sociale; ■ Inovație, cercetare și dezvoltare tehnologică;
■ Sprijin pentru întreprinderi; ■ Turism și cultură.
28. Analizați comparativ situația alocării și absorbției fondurilor structurale și de coeziune 2007 –
2013 în statele membre ale UE6 și evidențiați factorii care pot conduce la blocaje în accesarea
acestor surse de finanțare.
29. Analizaţi viziunea strategică la nivel european asupra dezvoltării urbane durabile și a cooperării
teritoriale.
30. Analizaţi viziunea strategică la nivel european asupra dezvoltării rurale și a dezvoltării sub
responsabilitatea comunității.
31. Politica de dezvoltare regională în România: evoluție, avantaje și limite.

32. Identificați un proiect care a primit finanțare europeană în perioada 2007 – 2013 printr-un
program operațional derulat în România (PO Creșterea Competitivității Economice, PO Dezvoltarea
Resurselor Umane sau PO Regional). Prezentați obiectivele, activitățile, grupurile - țintă, bugetul,
indicatorii și rezultatele acestuia, evidențiind dificultățile întâmpinate în implementarea proiectului.
33. Accesați portalul Ministerului Fondurilor Europene - SMIS (Sistem de Management al
Informațiilor)7 care conține date privind proiectele contractate prin fonduri europene în România.
Evidențiați rezultatele implementării politicii de coeziune 2007 – 2013 într-un județ/ oraș din țară,
la alegere.
34. Analizați principalele provocări de dezvoltare în regiunea dumneavoastră, așa cum sunt ele
identificate în Acordul de Parteneriat
35. Prezentați performanțele și perspectivele de dezvoltare ale unuia din cele ”10 sectoare
economice de viitor” identificate prin Strategia Națională pentru Competitivitate 2014 – 2020
36. Alegeți unul dintre programele operaționale care vor fi implementate în România în perioada
2014 – 2020 și prezentați obiectivele urmărite, alocările aspecifice axelor prioritare, grupurile țintă, beneficiarii eligibili și cadrul de performanță.
37. Consultați Planurile de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 ale celor opt regiuni de dezvoltare
din România. Comparați prioritățile de investiții stabilite la nivel regional și estimările financiare
aferente acestora.
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Disponibil la: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/
Disponibil la: https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/2007-2013-Funds-Absoption-Rate/kk86-ceun
7
Disponibil la: http://old.fonduri-ue.ro/baza-de-date-proiecte-contractate
6
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38. Analizați conceptul strategic de dezvoltare teritorială a României 2035 (Strategia Națională de
Dezvoltare Teritorială) și evidențiați nevoile și măsurile avute în vedere pentru municipiul/ orașul/
comuna în care locuiți.
39. Identificați un Grup de Acțiune Locală (GAL), o Asociație de Dezvoltare Comunitară (ADI) sau
o altă formă instituționalizată de parteneriat la nivel local existentă în regiunea dumneavoastră și
prezentați structura, activititățile, rezultatele și proiectele de dezvoltare ale acestuia/ acesteia.
40. Identificați un instrument de sprijin pentru afacerile mici și mijlocii (IMM-uri) și tineri
antreprenori în perioada 2014 – 2020. Prezentați un draft de aplicație pentru obținerea de finanțare,
detaliind nevoile, obiectivele, activitățile și bugetul necesar proiectului.
Notă: Studenții pot elabora referate pe oricare alt subiect legat de tematica aferentă cursului
”Dezvoltare regională în UE”, cu condiția înștiințării și a primirii acceptului din partea titularului
de curs/ seminar.
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