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Cursul	 intitulat Sisteme și modele de 
europene de planificare spațială (SME−PS) 
este dedicat studenților din primul semestru al 
programului InTer Master.

Următoarele două motive îl fac un curs de 
sinteză deosebit de interesant:

• Este primul curs din România care 
tratează sistematic relația între sistemele 
de planificare ale Statelor Membre și 
discursurile Comisiei Europene;

• Este unul din puținele cursuri de 
planificare care trasează evoluția ideii 
de planificare spațială ‚europeană’. 
Istoria acestei idei explică, în mare parte, 
transformările din interiorul acestor 
sisteme pe o perioadă de aproximativ un 
sfert de secol sau mai mult.

Disciplina oferă așadar studenților o perspectivă 
de ansamblu, suficientă pentru a le permite 
lucrul eficient în mijlocul discursurilor europene 
de planificare.

DEDICAȚIE
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CUVÂNT 

ÎNAINTE

Dintre	 toate	 disciplinele	 de	 planificare	 predate	
în	clipa	de	 față	 în	România,	disciplina	 intitulată	
Sisteme și modele europene de planificare 
spațială	are	cel	mai	pregnant	caracter	european.	
De	 la	 bun	 început,	 ea	 a	 fost	 concepută	 ca	 o	
disciplină	de	orientare	a	studenților	în	contextul	
actual	 al	 planificării.	Astfel,	 pe	 ea	 se	 vor	 putea	
grefa	 ulterior,	 atât	 analize	 mai	 detaliate	 de	
politici	 sau	 de	 strategii,	 cât	 și	 studii	 dedicate	
tradițiilor	legislative	în	planificare.

Ideea	 de	 bază	 de	 la	 care	 pornește	 construcția	
cursului	 este	 următoarea:	 sistemele	 de	
planificare	 ale	 Statelor	 Membre	 tind	 să	 se	
adapteze	constant	presiunilor	impuse	de	retorica	
Comisiei	Europene.

Pornind	de	 la	 această	 idee,	 cursul	 leagă	așadar	
evoluția	 retoricii	 europene	 de	 modificările	
interioare	 ale	 sistemelor	 de	 planificare	 ale	
Statelor	Membre.	El	capătă	astfel	o	componentă	
istorică	puternică.	Perspectiva	 istorică	este	 însă	
însoțită	 îndeaproape	 de	 o	 analiză	 comparată	
a	 diferitelor	 familii	 de	 sisteme	 europene	 de	
planificare.	Aceste	 două	 trăsături	 fac	 din	 acest	
curs	unul	relativ	unic	în	România.

Din	acest	motiv,	 el	 este	 important	 atât	 la	nivel	
național,	cât	și	la	nivel	internațional.	Importanța	
sa	 în	 contextul	 românesc	 constă	 în	 integrarea	
tradiției	 românești	 în	 planificare	 într-o	
perspectivă	 europeană	 mai	 largă.	 Importanța	
sa	 la	nivel	 internațional	constă	 în	 familiarizarea	
studenților	 cu	 logica	 sistemelor	 europene	 de	
planificare,	în	cazul	în	care	ei	doresc	să	profeseze	
în	străinătate.
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În	 momentul	 de	 față,	 planificarea	 spațială	
europeană	 este	 un	 subiect	 sensibil	 și	 adesea	
contestat.	 Esența	 problemei	 este	 următoarea:	
Care	ar	putea	fi	 caracterul	planificării	 europene?	
Unul	de	reglementare	sau	unul	pur	director?

Răspunsurile	date	 în	 timp	de	Statele	Membre	 la	
această	întrebare	au	determinat	evoluția	ideii	de	
planificare	europeană.

CONTEXTUL

CURSULUI
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Coeziunea	 teritorială	 este	 cel	 mai	 nou	 discurs	
argumentativ	 al	 Comisiei	 Europene.	 În	 linii	
mari,	motivația	 sa	este	următoarea:	De	 regulă,	
funcționarea	 sistemelor	 sociale	 și	 a	 celor	
economice	 produce	 decalaje	 între	 nivelurile	 de	
dezvoltare	 ale	diferitelor	 regiuni	 europene.	Din	
acest	 motiv,	 Uniunea	 Europeană	 folosește	 un	
sistem	de	intervenție,	bazat	pe	politici,	prin	care	
încearcă	să	atenueze	o	parte	cât	mai	însemnată	
din	aceste	efecte.

Guvernele	 Statelor	 Membre	 nu	 au	 însă	
capacitatea	de	a	 implementa	eficient	politici	 la	
nivelul	 întregii	 Uniuni.	 În	 consecință,	 Uniunea	
a	 preluat	 responsabilitatea	 implementării	
acestora,	în	forma	unei	obligații	constituționale.	
De	aici	rezultă	însă	următoarea	întrebare:	Cât	de	
mult	ar	trebui	să	se	implice	Uniunea	Europeană,	
prin	intermediul	Comisiei,	în	asigurarea	coeziunii	
teritoriale?	 Sau,	 cu	 alte	 cuvinte,	 care	 ar	 trebui	
să	 fie	 atribuțiile	 Uniunii	 și	 care	 ar	 trebui	 să	
fie	 atribuțiile	 guvernelor	 Statelor	 Membre	 în	
procesele	de	planificare	spațială?

COEZIUNEA

TERITORIALĂ
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Ce	 înseamnă	 însă	 mai	 exact	 noțiunea	 de	
‚coeziune	 teritorială’	 și	 de	 ce	 este	 ea	 atât	
de	 importantă	 pentru	 planificarea	 spațială	
europeană?	Un	răspuns	clar	este	greu	de	dat	
momentan.	 Din	 acest	 motiv,	 o	 privire	 mai	
atentă	 asupra	 istoriei	 conceptului	 poate	 fi	
edificatoare.

Așadar,	 coeziunea	 teritorială	 a	 fost	 propusă	
în	 anii	 ’1990	 ca	 noțiune	 distinctă	 față	 de	
cea	 economică	 și	 cea	 socială	 de	 Robert	
Savy,	 vicepreședintele	 Adunării	 Regiunilor	
Europene	 și	 președintele	 Comitetului	
interministerial	 pentru	 amenajarea	
teritoriului.	 Prin	 intermediul	 ministrului	
pentru	 afaceri	 europene	 din	 acea	 perioadă,	
Michel	 Barnier,	 coeziunea	 teritorială	 a	 fost	
inclusă	 în	 textul	Tratatului	 de	 la	Amsterdam,	
din	 1997	 (Art.	 2	 §	 8),	 în	 legătură	 cu	 serviciile	
economice	 de	 interes	 comun:	 comunicațiile	
electronice,	serviciile	poștale,	alimentarea	cu	
apă,	cu	gaze	și	cu	electricitate,	transporturile	
și	 radiodifuziunea.1,2	 Dorința	 de	 a	 le	 garanta	
este	 legată	 în	 special	 de	 situația	 regiunilor	
periferice,	 unde	 nu	 pot	 fi	 asigurate	 prin	
mecanismele	 pieței.	 Tendința	 este	 astfel	 de	
a	 împiedica	 liberalizarea	 acestora,	 deoarece	
sunt	considerate	ca	indispensabile	menținerii	
calității	vieții.3

1. European Commission 
(EC) (2004), White Paper on 
Services of General Interest 
(Communication from the 
Commission of the European 
Parliament, the Council, the 
European Economic and 
Social Committee and the 
Committee of the Regions). 
COM (2004) 374 final. 
Brussels: EC, pp. 27f.

2. Waterhout, B. (2007), 
Territorial Cohesion: The 
Underlying Discourses, în 
A. Faludi (ed.), Territorial 
Cohesion and the European 
Model of Society. Cambridge 
(MA): Lincoln Institute of Land 
Policy, pp. 41ff.

3. Faludi, A. (2009), 
Territorial Cohesion under 
the Looking Glass, articol 
de sinteză disponibil pe 
pagina de internet a Comisiei 
Europene (Inforegio):  http://
repository.tudelft.nl/view/
ir/uuid:112891b3-3dd6-
4252-b0a5-452e5665f0d9/  
[29.08.2015], pp. 2ff.

Istoria	explicită	și	
implicită	a	noțiunii	de	

coeziune teritorială.
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Cu	toate	acestea	însă,	sensul	coeziunii	teritoriale	
în	spiritul	Tratatului	de	la	Amsterdam	e	restrâns,	
fapt	 care	 l-a	 nemulțumit	 pe	Savy	 și	 care	 a	 fost	
parțial	 remediat	 de	 Barnier	 în	 al	 doilea	 raport	
asupra	 coeziunii	 economice	 și	 sociale,	 din	 anul	
2001.4	 La	 doi	 ani	 după	 formularea	 Perspectivei	
Europene	 pentru	 Dezvoltare	 Spațială	 (PEDS),	
Statele	Membre	negau	în	continuare	competența	
Uniunii	 Europene	 în	 domeniul	 planificării	
teritoriale.	 Comisia,	 reprezentată	 de	 Barnier,	
urmând	propunerea	Delegației	regionale	pentru	
amenajarea	 teritoriului	 și	 acțiune	 teritorială,	 a	
decis	 includerea	 coeziunii	 teritoriale	 în	 viitorul	
text	al	Constituției,	alături	de	ce	economică	și	de	
cea	teritorială.	Astfel,	Agenda	Teritorială	(2007),	
Primul	 Program	 de	 Acțiune	 (2007),	 precum	
și	 Constituția,	 transformată	 în	 Tratatul	 de	 la	
Lisabona	 (2007),	 conțin	 noțiunea	 de	 coeziune	
teritorială	în	repetate	rânduri.

4. European Commission 
(2001), Unity, Solidarity, 
Diversity for Europe, Its 
People and Its Territory. 
Second Report on 
Economic and Social 
Cohesion. Luxembourg: 
Office for Official 
Publications of the 
European Communities.
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Istoria	 implicită	 a	 coeziunii	 teritoriale	 este	
însă	mult	mai	 îndelungată.	 Faludi3	 o	 împarte	
în	 patru	 etape,	 rezultate	 în	 mare	 parte	 din	
etapele	integrării	europene.	O	primă	perioadă	
se	întinde	de	la	semnarea	Tratatului	de	la	Roma	
în	1957	până	la	criza	‚locului	gol’	sub	de	Gaulle,	
iar	o	a	doua	se	prelungește	până	la	semnarea	
Actului	Unic	European	din	1986.	Cea	de-a	treia	
durează	până	 la	Tratatul	de	 la	Maastricht	din	
1992,	în	vreme	ce	ultima	se	contituie	din	criza	
actuală	 și	 răspunsurile	 date	 la	Carta	Verde	 a	
Coeziunii	Teritoriale	din	2008.	

În	 prima	 perioadă,	 preocuparea	 planificării	
spațiale	 a	 fost	 în	 primul	 rând	 echilibrarea	
dezvoltării	 industriale	 și	 de	 a	 evitarea	
supraconcentrării,	fiind	 în	esență	o	problemă	
a	creșterii	urbane.	Același	principiu	avea	două	
abordări	 diferite,	 în	 funcție	 de	 sistemele	 de	
planificare	 utilizate:	 Olanda	 și	 Republica	
Federală	 Germania	 preferau	 planul	 de	
gestiune	 teritorială,	 în	 timp	 ce	 Franța	
prefera	 amenajarea	 teritoriului,	 înțeleasă	 ca	
proiecte	 finanțate	 de	 stat,	menite	 să	 reducă	
dezechilibrele	 regionale	 intensificate	 de	
integrare.	 În	aceeași	perioadă	se	 formează	și	
conceptele	 dezvoltării	 echilibrate	 și	 a	 bunei	
guvernanțe	teritoriale.	

Prima perioadă:	între	
Tratatul	de	la	Roma	(1957)	
și	‘criza	locului	gol’	sub	de	
Gaulle	(1965).
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Tratatul	 de	 la	 Roma	 (1957)	 nu	 conține	 însă	
decât	 recunoașterea	 decalajelor	 în	 dezvoltarea	
diferitelor	regiuni,	transferând	Comunității	nou-
formate	misiunea	reducerii	lor	(I,	Art.	2):

[The	Signatories]:	ANXIOUS	to	strengthen	the	unity	
of	their	economies	and	to	ensure	their	harmonious	
development	by	reducing	the	differences	existing	
between	the	various	regions	and	the	backwardness	
of	the	less	favoured	regions.

The	Community	shall	have	as	its	task,	by	establishing	
a	common	market	and	progressively	approximating	
the	economic	policies	of	Member	States,	to	
promote	throughout	the	Community	a	harmonious	
development	of	economic	activities,	a	continuous	
and	balanced	expansion,	an	increase	in	stability,	
an	accelerated	raising	of	the	standard	of	living	and	
closer	relations	between	the	States	belonging	to	it.

[Semnatarii]	doresc	întărirea	unității	economiilor	
lor	și	asigurarea	dezvoltării	armonioase	a	acestora,	
prin	reducerea	diferențelor	existente	între	diferitele	
regiuni	și	prin	reducerea	decalajului	cu	regiunile	mai	
puțin	favorizate.

Comunitatea	va	avea	ca	misiune,	prin	întemeierea	
unei	piețe	comune	și	prin	aproximarea	progresivă	
a	politicilor	economice	ale	Statelor	Membre,	
promovarea	pe	întreg	teritoriul	Comunității	a	unei	
dezvoltări	armonioase	a	activităților	economice,	
o	extindere	continuă	și	echilibrată,	o	creștere	a	
stabilității,	o	creștere	accelerată	a	nivelului	de	viață	și	

relații	mai	strânse	între	Statele	care	îi	aparțin.
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A doua perioadă: 
Compromisul	de	la	
Luxemburg	(1966)	și	
semnarea	Actului	Unic	
European	(1986).

5. Vanke, J. (2006), Charles 
de Gaulle’s Uncertain Idea 
of Europe, în D. Dinan (ed.), 
Origins and Evolution of the 
European Union. Oxford: OUP, 
pp. 157ff.

A treia perioadă:	până	la	
Tratatul	de	la	Maastricht	
(1992).

6. Gilbert, F. (1984), The End 
of the European Era, 1890 to 
the Present (a 3-a ed.). New 
York: W. W. Norton, p. 459.

În	afara	acestor	mențiuni,	nu	există	nici	o	altă	
preocupare	pentru	planificarea	teritorială.

Trecând	în	cea	de	a	doua	perioadă,	Adunarea	
Parlamentară	 începe	 să	 sprijine	 o	 politică	
regională	 europeană.	 În	 cadrul	 unei	
Conferințe	 despre	 Economiile	 Regionale,	 se	
propune	 ideea	 unei	 amenajări	 a	 teritoriului	
european.	Aceasta	 este	 preluată	 de	Comisie	
și	prezentată	Consiliului	de	Miniștri.	În	același	
timp,	de	Gaulle	declanșează	criza	locului	liber	
în	iunie	1965,	oprind	funcționarea	Comunității	
până	 la	 Compromisul	 de	 la	 Luxemburg	 din	
ianuarie	 1966,5,	 6	 propunerea	 rămânând	 fără	
nici	 un	 răspuns.	 Cu	 toate	 acestea,	 Comisia	
reușește	 să	 înființeze	 un	 directorat	 general	
(DG	XVI,	redenumit	DG	Regio)	pentru	studiul	
problemelor	 regionale.	 La	 baza	 acestuia	 stă	
un	 raționament	 relativ	 simplu:	 ca	 urmare	 a	
faptului	că	integrarea	(economică)	europeană	
remodelează	 teritoriul,	 politicile	 regionale	
devin,	 pe	 lângă	 o	 problematică	 națională,	 și	
una	europeană.3

În	cea	de-a	treia	perioadă,	politica	de	coeziune	
devine	un	subiect	 important	prin	conexiunea	
sa	la	Piața	Unică	și	Uniunea	Monetară.7	Olanda	
și	Franța	propun	o	inițiativă	prin	care	politicile	
Comunității	 să	 primească	 o	 dimensiune	
spațială,	 acesta	 este	 contextul	 în	 care	 s-a	
declanșat	procesul	pentru	crearea	PEDS.8
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În	 1999	 apare	 Perspectiva	 Europeană	 a	
Dezvoltării	Spațială	(PEDS).	Construcția	acesteia	
este	 fundamentată	de	trei	obiective	majore	ale	
politicilor	 europene:	 coeziunea	 economică	 și	
socială,	 conservarea	 resurselor	 naturale	 și	 a	
patrimoniului	 cultural	 și	 o	 competitivitate	 mai	
echilibrată	 a	 teritoriului	 european.	 În	 cadrul	
acestora	 trei	 mai	 sunt	 introduse	 trei	 obiective	
suplimentare	 ale	 politicilor	 pentru	 dezvoltarea	
teritorială:	 dezvoltarea	 unui	 sistem	 urban	
echilibrat	 și	 policentric	 și	 o	 nouă	 relație	 urban-
rural,	 asigurarea	 egalității	 (echității)	 accesului	
la	 infrastructuri	 și	 cunoaștere	 și	 dezvoltarea	
durabilă	 și	 administrarea	 prudentă	 și	 protecția	
naturii	și	a	patrimoniului	cultural.	Aceste	ultime	
trei	 obiective	 asigură,	 în	 spiritul	 Perspectivei,	 o	
dezvoltare	teritorială	durabilă.

7. Eichengreen, B. (2007), 
The European Economy 
since 1945. Coordinated 
Capitalism and Beyond. 
Princeton (NJ): PUP, pp. 
163ff.

8. Faludi, A. și Waterhout, 
B. (2002), The Making 
of the European Spatial 
Development Perspective. 
No Masterplan. Londra: 
Routledge.
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Perspectiva	 a	 ridicat	 problema	 competenței	
în	 domeniul	 amenajării	 teritoriului.	 Există	 o	
diferență	 majoră	 de	 atitudine	 între	 Franța	
și	 Germania,	 care	 decurge	 în	 mare	 parte	
din	 sistemele	 de	 planificare	 ale	 celor	 două	
țări.	 Franța	 folosește	 mecanisme	 financiare	
pentru	 a	 determina	 actorii	 implicați	 în	
dezvoltarea	regională	să	urmărească	scopuri	
comune,	 iar	Germania	se	bazează	pe	planuri	
de	 reglementare.	 În	 plus,	 Franța	 este	 un	
stat	 centralizat,	 aflat	 la	 ora	 actuală	 într-
un	 proces	 de	 decentralizare	 a	 funcțiunilor	
guvernamentale,	 dar	 cu	ministere	 sectoriale	
coordonate	 de	 DATAR/DIACT,	 în	 vreme	 ce	
Germania	este	un	stat	federal	care	nu	are	un	
asemenea	echivalent	la	nivel	de	Land.

Mai	 mult,	 la	 sfârșitul	 anilor	 ’1980,	 DATAR	
și	 Olanda	 propuneau	 utilizarea	 scenariilor	
teritoriale,	 în	 spiritul	 tradiției	 franceze	 a	
amenajării	 teritoriului.	 Scenariile	 teritoriale	
făceau	 parte	 din	 sistemul	 strategiilor	
teritoriale.	 Dacă	 formularea	 planificării	
teritoriale	 europene	 s-ar	 fi	 făcut	 în	 forma	
unor	strategii	 teritoriale	de	factură	franceză,	
întreaga	 problematică	 a	 competenței	 ar	
fi	 putut	 fi	 evitată.	 Motivul	 este	 explicat	
de	 Faludi:3	 critica	 Germaniei	 la	 un	 sistem	
european	 de	 planificare	 teritorială	 era	
exprimată	 în	 termenii	 unei	 problematici	 a	
suveranității	asupra	teritoriului.	
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Sistemul	 fondurilor	 structurale	 permite	 însă	 ca	
un	 stat	 să	 decidă	 împotriva	 utilizării	 lor,	 clauză	
care	 poate	 ocoli	 problema	 suveranității	 asupra	
teritoriului.	 Pe	 de	 altă	 parte	 însă,	 problema	
autonomiei	 în	 gestionarea	 fondurilor	 și	 a	
teritoriului	 este	 greu	 de	 evitat,	 ținând	 cont	 de	
logica	 randamentului	 legitim	 (just	 return),	
care	 face	 statele	 să	 ia	 în	 considerare	 aceste	
surse	 de	 finanțare,	 datorită	 contribuțiilor	 la	
cuantumul	acestora.	Din	acest	motiv,	Germania	
a	 început	 să	 pledeze	 pentru	 competențe	
interguvernamentale	în	amenajarea	teritoriului.	
Pusă	 în	 fața	 acestei	 situații,	Comisia	 și-a	 retras	
sprijinul	pentru	planificarea	teritorială.

În	 urma	 tensiunii	 create	 de	 poziția	 Germaniei,	
Comisia	a	căutat	să	o	depășească	prin	intermediul	
noțiunii	 de	 coeziune	 teritorială.	 Aceasta	 evită	
asocierea	 (neintenționată	de	 la	bun	 început)	cu	
reglementarea	utilizării	teritoriului.

Se	 ajunge	 astfel	 la	 actuala	 perioadă,	 care	
este	 una	 de	 criză,	 în	 care	 Comisia	 încearcă	
să	 își	 justifice	 implicarea	 și	 competența	 prin	
intermediul	 coeziunii	 teritoriale.	 Folosind	 ca	
bază	Strategia	de	la	Lisabona,	Barnier	a	introdus	
în	cadrul	noțiunii	și	sensul	de	competitivitate.	Cu	
acest	înțeles	suplimentar,	coeziunea	teritorială	a	
fost	introdusă	în	textul	Constituției.

A patra perioadă:	între	
Tratatul	de	la	Maastricht		
(1992)	și	momentul	
actual.
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Respingerea	 acesteia	 a	 declanșat	 actuala	
perioadă	 de	 criză	 pentru	 politicile	 regionale,	
având	 un	 efect	 destabilizator	 asupra	
discursurilor	 politice,	 care	 vor	 fi	 analizate	 și	
sistematizate	la	finalul	textului.	

Până	atunci	însă,	avem	nevoie	de	o	definiție	ca	
punct	de	pornire	al	analizei	teoretice.	Faludi	o	
propune	pe	următoarea:3

Coeziunea	 teritorială	 se	 referă	 la	 situația	 în	 care	
politicile	menite	să	reducă	disparități,	să	stimuleze	
competitivitatea	 și	 să	 promoveze	 durabilitatea	
primesc	 o	 valoare	 adăugată	 prin	 formarea	 unor	
pachete	 coerente,	 care	 să	 țină	 cont	 de	 impactul	
lor	teritorial,	de	oportunitățile	și	de	constrângerile	
specifice	 zonei	 de	 aplicație,	 atât	 la	 momentul	

actual,	cât	și	în	viitor.

Se	 poate	 lesne	 observa	 că	 definiția	 exprimă	
o	 insuficiență	 teoretică	destul	 de	 însemnată.	
Din	 acest	 motiv,	 este	 nevoie	 de	 o	 definiție	
modificată	 a	 coeziunii.	 Astfel,	 aceasta	
va	 deveni	 gradul	 în	 care	 disparitățile	 în	
prosperitatea	 economică	 și	 socială	 între	
diferitele	 regiuni	 și	grupuri	din	cadrul	Uniunii	
sunt	 tolerabile	 din	 punct	 de	 vedere	 politic	 și	
social.9

Definiția tehnică a coeziunii 
teritoriale.

9. Molle, W. (2007), European 
Cohesion Policy. Londra: 
Routledge, p. 5.
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DISCURSURILE 

ACTUALE 

ALE UNIUNII 

EUROPENE

Similar	 cu	 alte	 politici	 europene,	 Politica	 de	
Coeziune	 a	 Uniunii	 se	 sprijină	 pe	 următoarele	
patru	 linii	 discursive,	 care	 vor	 fi	 detaliate	 în	
paginile	următoare:

•	 ‚Europa	echilibrată’;
•	 ‚Politici	europene	coerente’;
•	 ‚Europa	competitivă’;
•	 ‚Europa	verde	și	curată’.

Odată	cu	trecerea	timpului,	cele	patru	discursuri	
se	amestecă	în	funcție	de	coalițiile	formate	între	
grupurile	de	susținere	a	acestora,	urmând	în	final	
ca	mixtura	rezultată	să	fie	introdusă	în	pachetele	
de	 politici	 dedicate	 coeziunii	 teritoriale.	Astfel,	
discursurile	subiacente	Politicii	de	Coeziune	sunt	
factorii	care	declanșează	procesele	de	adaptare	
în	 cadrul	 sistemelor	 de	 planificare	 ale	 Statelor	
Membre.
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Prima	dintre	acestea,	‚Europa	echilibrată’,	este	
o	combinație	între	propunerile	planificatorilor	
Perspectivei	 (PEDS)	și	a	grupului	de	presiune	
(lobby)	 	 pentru	 serviciile	 (economice)	 de	
interes	 comun.	 Scopul	 principal	 al	 acesteia	
este	de	a	da	imprima	o	abordare	a	fondurilor	
structurale	 din	 perspectiva	 amenajării	
teritoriului.	 Raționamentul	 subiacent	
presupune	 o	 competitivitate	 mai	 ridicată	
a	 Uniunii	 în	 viitor	 datorate	 unei	 dezvoltări	
policentrice	decât	prin	modelul	actual	centru-
periferie.	 Argumentarea	 este	 susținută	 în	
special	de	Statele	Membre	din	sudul	Europei,	
sub	 conducerea	 Spaniei,	 nefiind	 complet	
acceptată	 de	 țările	 din	 nord-vestul	 Europei.	
Compromisul	 a	 fost	 introducerea	 noțiunii	 de	
‚dezvoltare	policentrică’,	acceptabil	din	punct	
de	vedere	politic	de	ambele	grupuri.	

Dezvoltarea	 policentrică	 înseamnă	 în	 acest	
caz,	după	cum	aminteam	mai	sus,	dezvoltarea	
unor	zone	suplimentare	de	intgrare	economică	
globală	în	afara	‚pentagonului’.1,	2	

În	 ciuda	 faptului	 că	 este	 un	 concept	 vag	
și	 dificil	 de	 operaționalizat,	 acesta	 a	 fost	
preluat	 de	 administrația	 nivelurilor	 naționale	
și	 subnaționale	 ale	 Statelor	 Membre,	 având	
inițial	înțelesul	dublu	de	competitivitate	și	de	
echitate.	Pe	parcursul	anilor	’2000,	dezvoltarea	
policentrică	 a	 fost	 treptat	 eliminată	 din	
documentele	 oficiale,	 ca	 urmare	 a	 încetării	
sprijinului	Comisiei	pentru	PEDS.	

Primul	discurs: ‚Europa 
echilibrată’.

1. Faludi, A. (2005), 
Polycentric Territorial 
Cohesion Policy, în Town 
Planning Review, 76/1, pp. 
107-118.

2. European Commission 
(1999a), European Spatial 
Development Perspective: 
Towards Balanced and 
Sustainable Development 
of the Territory of the EU. 
Luxembourg: Office for the 
Official Publications of the 
European Communities, § 68 
și § 79/1.
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Al	doilea	discurs:	‚Politici 
europene coerente’.

Astfel,	sensul	acesteia,	cu	o	subliniere	crescândă	
a	 echității,	 a	 fost	 preluat	 de	 noțiunile	 de	
‚coeziune	 teritorială‘	 și	 ‚de	capital	 teritorial‘.	Cu	
toate	 acestea,	 datorită	 influenței	 Comitetului	
Regiunilor	 și	 a	 Parlamentului	 European,	
dezvoltarea	policentrică	a	fost	asociată	unui	plan	
de	amenajare	a	teritoriului	Uniunii,3	ajungându-
se	la	problema	suveranității	asupra	teritoriului	și	
a	autonomiei	în	amenajarea	acestuia.

‚Politici	 europene	 coerente’	 este	 un	 discurs	
puțin	 diferit,	 fiind	 în	 principal	 preocupat	 de	
eficientizarea	 politicilor	 de	 coeziune,	 dar	 și	
de	 eficientizarea	 și	 coordonarea	 politicilor	 cu	
impact	 teritorial	 (coordonarea	 orizontală).	
Coordonarea	 orizontală	 este	 însă	 un	 principiu	
comun	 sistemelor	 de	 planificare	 integrată,	
specifice	 la	 începutul	 anilor	 ’1990	 doar	Olandei	
și	 Danemarcei,	 și,	 prin	 extensie,	 Germaniei	 și	
părții	flamande	a	Belgiei.	Aceasta	a	fost	 inclusă	
în	sistemul	de	amenajare	a	teritoriului	de	originie	
franceză	doar	recent.	
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Odată	 preluat,	 conceptul	 coordonării	
orizontale	face	parte	la	momentul	de	față	din	
cadrele	 strategice	 de	 amenajare/planificare	
teritorială	 produse	 de	 Statele	 Membre.	 În	
pofida	 acestui	 fapt,	 influența	 planificatorilor	
care	fac	presiuni	pentru	integrarea	coordonării	
și	 a	 eficientizării	 impactului	 teritorial	 al	
politicilor	 de	 coeziune	 rămâne	 relativ	
redusă,	 pe	 de-o	 parte	 datorită	 disputelor	
de	 competență	 între	 Comisie	 și	 guvernele	
Statelor	Membre,	iar	pe	de	alta,	datorită	lipsei	
de	 tradiție	administrativă	a	Comisiei	 în	acest	
domeniu.3,	4

Cea	 de-a	 treia	 linie	 discursivă,	 intitulată	
‚Europa	competitivă’,	susține	competitivitatea	
întregii	 Uniuni	 și	 a	 regiunilor	 componente.	
Diferența	 față	 de	 ‚Europa	 echilibrată’	 constă	
în	transferul	 ideii	de	redistribuție	spre	nivelul	
regiunilor.	 De	 asemenea,	 nivelul	 relevant	
în	 atingerea	 competitivității	 regionale	 și	
a	 blocului	 Uniunii	 este	 ridicat	 deasupra	
centrelor	urbane,	prin	intermediul	conceptului	
de	 ‚capital	teritorial’,	 la	nivelul	regiunilor	și	al	
sistemelor	 urbane	 (Camagni,	 2009:	 118ff.).	
Competitivitatea	a	fost	preluată	ca	obiectiv	al	
planificării	teritoriale	în	urma	strategiilor	de	la	
Lisabona	și	Göteborg,	fiind	inclusă	în	conceptul	
dezvoltării	policentrice,	dar	a	dispărut	din	nou	
în	urma	definitivării	PEDS.	

3. Waterhout, B. (2007), 
Territorial Cohesion: The 
Underlying Discourses, în 
A. Faludi (ed.), Territorial 
Cohesion and the European 
Model of Society. Cambridge 
(MA): Lincoln Institute of Land 
Policy, pp.45f.

Al	treilea	discurs:
 ‚Europa competitivă’.

4. Faludi, A. (2010a), The 
Process Architecture of EU 
Territorial Cohesion Policy, 
lucrare prezentată la Regional 
Studies Association Annual 
International Conference 
2010, disponibilă la http://
repository.tudelft.nl/view/
ir/uuid:a6ebf58b-d926-
4dd1-96b7-2171f8432909/ 
[29.08.2015]
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Al	patrulea	discurs:	

‚Europa curată și verde’

5. Camagni, R. (2009), 
Territorial Capital and 
Regional Development, 
în R. Capello și P. Nijkamp 
(eds.), Handbook of 
Regional Growth and 
Development Theories. 
Cheltenham: Edward 
Elgar, pp. 118-132.

Lărgindu-și	 sfera	 de	 înțeles	 astfel	 încât	 să	
cuprindă	 (teoretic)	 toate	 regiunile	Uniunii,	 câtă	
vreme	acestea	găsesc	metode	de	a	contribui	prin	
capitalul	lor	teritorial	la	competitivitatea	Uniunii,	
un	asemenea	discurs	are	potențialul	de	a-și	găsi	
o	 audiență	 însemnată.	 Spre	 deosebire	 de	 linia	
adoptată	de	primul	discurs,	 susținută	 în	 special	
de	 sudul	 Europei,	 ‚Europa	 competitivă’	 este	
adoptată	în	general	de	nord-vestul	Europei.3

Ultimul	discurs	este	cel	al	‚Europei	curate	și	verzi’,	
rezultat	 în	 urma	 președinției	 Danemarcei	 în	
1992,	datorită	faptului	că	planificarea	regională	
cuprinde	 atât	 dezvoltarea	 regională,	 cât	 și	
protecția	 mediului.	 În	 cadrul	 său,	 planificarea	
teritorială	este	 reunită	 cu	dezvoltarea	durabilă,	
fiind	 în	 final	 absorbită	 de	 ea.	 Susținătorii	
acestui	discurs	sunt	 în	principal	statele	nordice,	
împreună	 cu	 Germania	 și	 Irlanda.	 Influența	
acestuia	 a	 apărut	 în	 procesul	 de	 formare	 a	
variantei	finale	a	PEDS	și	a	pachetelor	de	politici	
de	 coeziune,	 incluzând,	 recent,	 și	 conceptul	 de	
capital	teritorial.
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Cel	puțin	 la	momentul	actual,	 linia	discursivă	
a	 ‚Europei	 echilibrate’	 pare	 să	 rămână	 cea	
mai	 probabilă	 sursă	 de	 inspirație	 pentru	
viitoarele	 pachete	 de	 politici	 de	 coeziune.	
Fundamentarea	 ei	 teoretică	 este	 însă	 pusă	
în	 discuție	 de	 linia	 discursivă	 a	 ‚Europei	
competitive’,	 în	 special	 din	 perspectiva	 unei	
integrări	 globale	 mai	 puternice	 și	 a	 unei	
individualități	 mai	 accentuate	 a	 regiunilor	
Uniunii.	 În	 pofida	 acestui	 fapt,	 este	 foarte	
probabil	 ca	 ‚Europa	 echilibrată’	 să	 absoarbă	
treptat	 argumentațiile	 și	 direcțiile	 celorlalte	
discursuri,	 să	 formeze	 un	 discurs	 compozit	
nou	 și	 să	 coaguleze	 o	 coaliție	mai	 puternică	
de	actori	interesați.	În	acest	sens,	este	posibil	
ca	 definiția	 (actuală)	 dată	 de	 Faludi,	 să	 își	
păstreze,	în	mare	parte,	forma:6

Territorial	 cohesion	 is	 about	 enabling	 citizens	

and	 enterprises,	 wherever	 they	 happen	 to	 live	

or	 operate,	 to	 benefit	 from,	 and	 contribute	

to,	 European	 integration	 and	 the	 functioning	

of	 the	 Single	 Market	 and	 to	 make	 the	 most	 of	

the	 territorial	 capital	 of	 that	 place,	 in	 so	 doing	

observing	the	sustainability	principle.

Coeziunea	teritorială	dă	posibilitatea	cetățenilor	și	

întreprinderilor,	 indiferent	de	 locul	 în	care	trăiesc	

sau	funcționează,	de	a	beneficia	și	de	a	contribui	

la	 integrarea	 europeană	 și	 la	 funcționarea	 Pieței	

Unice,	și	de	a	profita	 în	cea	mai	mare	măsură	de	

capitalul	 teritorial	 al	 acelui	 loc,	 în	 același	 timp	

respectând	principiul	durabilității.

6. Faludi, A. (2010b), 
Territorial Cohesion Post-
2012: To Whomsoever it May 
Concern, lucrare prezentată 
la a 24-a Conferința Anuală 
AESOP, p. 12.

Definiția intuitivă a 
coeziunii teritoriale.
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În	 prima	 sa	 parte,	 secțiunea	 de	 față	 cuprinde	
obiectivul	 principal	 al	 cursului,	 precum	 și	
obiectivele	specifice	care	decurg	din	el.

Ulterior	apar	 competențele	profesionale	 și	 cele	
transversale,	 dobândite	 de	 studenți,	 odată	 cu	
parcurgerea	 cursului.	 Listarea	 competențelor	
folosește	la	planul	personal	de	studiu	al	fiecărui	
student.

UTILITATEA 

CURSULUI
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Cursul	 are	 următorul	 obiectiv	 principal:	
familiarizarea studenților cu logica diferitelor 
sisteme europene de planificare spațială.
Acest	 obiectiv	 implică	 însă	 și	 câteva	 obiective	
specifice.	Astfel,	 la	finalul	cursului,	studenții	vor	fi	
capabili	să:

•	 Înțeleagă,	în	linii	mari,	evoluția	Uniunii	
Europene;

•	 Explice	modul	de	funcționare	a	unui	
cadru	conceptual	și	să	îi	poată	asocia	o	
schiță	de	evoluție	istorică;

• Distingă	și	să descrie tradițiile 
europene	în planificare;

•	 Încadreze	conceptual	și	istoric	tradiția	
românească	de	planificare	într-un	
context	european	mai	larg;

• Se relaționeze critic la retorica din 
planificare;

•	 Analizeze	un	ciclu	complet	de	politici.
Obiectivele	 specifice	 sunt	 extrem	 de	 utile	 la	
construcția	 unei	 imagini	 realiste	 a	 practicii	 de	
planificare	 spațială,	 atât	 în	 România,	 cât	 și	 în	
Europa.

OBIECTIVELE

CURSULUI

Jost Amman, ca. 1665 − ca. 1675, Portret Wenzel Jamnitzer, bezig met perspectivische berekeningen. 
Imagine disponibila la adresa: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.collect.71923 [26.08.2015].
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De	asemenea,	cursul	oferă	studenților	
următoarele	competențe specifice:

• C5.	Cunoașterea	semnificațiilor	și	a	
conținutului	documentațiilor	de	urbanism	
și	de	amenajarea	teritoriului	(competență	
dobândită	parțial);

• C6.	Capacitate	de	analiză	a	contextului	
economic,	social	și	politic,	pentru	o	evaluare	
corectă	a	oportunităților	și	a	riscurilor	în	
dezvoltarea	teritorială,	pentru	înțelegerea,	
pentru	interpretarea	și	pentru	explicarea	
sistemelor	și	a	proceselor	complexe	de	
guvernanță	teritorială	la	nivel	național,	în	
cadrul	european	(competență	dobândită	
parțial);

• C9.	Cunoașterea	practicilor	și	a	modelelor	
recente	în	planificarea	teritorială,	
strategică,	componentă	fundamentală	a	
managementului	teritorial	(competență	
dobândită	în	totalitate);

• C10.	Spirit	critic	și	capacitate	constructivă	
de	abordare	a	problematicii	legate	de	
dezvoltarea	teritorială	(competență	
dobândită	parțial).

COMPETENȚE
DOBÂNDITE
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La	 acestea	 se	 mai	 adaugă	 următoarea	
suită	 de	 competențe transversale,	 care	
permit	 studenților	 să	 lucreze	 într-un	 mediu	
profesional	interdisciplinar:

• CT1.	Abordarea	eficientă	și	realistă	
în	plan	teoretic	și	practic	a	cerințelor	
specifice	pentru	analiza,	pentru	
diagnosticarea	și	pentru	proiectarea	
unor	procese	de	dezvoltare	spațială,	la	
paliere	teritoriale	de	dimensiuni	relativ	
restrânse	și	de	complexitate	limitată,	
precum	și	a	cerințelor	privind	proiectarea	
de	construcții	și	amenajări	de	importanță	
redusă,	cu	respectarea	principiilor,	a	
normelor,	a	valorilor	morale	și	a	codului	
de	etică	profesională	(competență	
dobândită	parțial);

• CT2.	Aplicarea	unor	tehnici	eficiente	
de	comunicare	și	de	transmitere	de	
informații	relevante	și	identificarea	de	
roluri	profesionale	sau	organizatorice,	
în	cadrul	unor	echipe	inter-	și	
pluridisciplinare,	în	proiecte,	în	studii,	
în	cercetări	și	în	procese	de	planificare	
spațială	(competență	dobândită	parțial);

Atât	competențele	specifice,	
cât	și	cele	transversale	
apar	aici	pentru	a	
permite studenților să își 
construiască un plan propriu 
de studiu.
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• CT3.	Autoevaluarea,	evaluarea	continuă	
și	obiectivă,	prin	utilizarea	adecvată	a	
metodelor	și	a	tehnicilor	eficiente	de	
învățare	pe	durata	întregii	vieți,	în	scopul	
perfecționării	permanente,	al	completării	
și	al	dobândirii	de	noi	informații	și	de	
cunoștințe	specifice	domeniului	principal	
și	ale	domeniilor	conexe	de	interferență	
(competență	dobândită	parțial).

După	 cum	 se	 poate	 observa,	 o	mare	 parte	 din	
competențe	 sunt	 dobândite	doar	 parțial.	Acest	
lucru	este	normal,	deoarece	cursul	este	unul	de	
sinteză.	 De	 aceea,	 scopul	 său	 principal	 constă	
în	 formarea	unei	perspective	 largi	de	percepție	
a	 practicii	 actuale	 de	 planificare.	 Detalierile	 și	
aprofundările	ulterioare	pot	fi	exersate	în	cadrul	
celorlalte	discipline	din	programul	masteral.



28

Cursul	 este	 împărțit	 în	 paisprezece	 prelegeri.	
Fiecare	prelegere	are	câte	o	lucrare	asociată.

El	 pornește	 de	 la	 evoluția	 ideii	 de	 planificare	
spațială	 europeană,	 o	 compară	 apoi	 cu	 tradiția	
românească	 de	 planificare,	 finalizându-se	
cu	 analiza	 comparată	 a	 familiilor	 europene	
principale.	 Ultima	 prelegerilor	 este	 dedicată	 în	
întregime	viziunilor	despre	viitorul	planificării.
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Tabelul	 de	 la	 pagina	 următoare	 detaliază	
compoziția	prelegerilor	care	 formează	cursul.	
Logica	ei	este	următoarea:

•	Prima	prelegere	formează	cadrul	istoric	
în	care	se	dezvoltă	ideile	prezentate	pe	
parcursul	desfășurării	cursului;

•	Urmează	primul	pachet	de	trei	prelegeri,	
menit	să	carteze	evoluția	ideii	de	planificare	
spațială	europeană,	să	descrie	stadiul	
ei	actual	și	să	explice	mecanismele	sale	
operative;

•	 El	este	urmat	de	al	doilea	pachet,	format	
de	astă	dată	din	două	prelegeri,	care	
prezintă	două	ipostaze	ale	României:	
prima,	a	României	sistematizate,	iar	cea	de	
a	doua,	a	României	negociate.	Cele	două	
prelegeri	servesc	fixării	contextului	analizei	
comparate,	care	urmează	să	se	desfășoare	
în	cea	de	a	doua	jumătate	a	cursului;

•	 Prima	prelegere	din	cea	de	a	doua	jumătate	
a	cursului	este	dedicată	principiilor	și	
metodelor	analizei	comparate;

COMPOZIȚIA
PRELEGERILOR
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•	Prelegerea	imediat	următoare	grupează	
sistemele	de	planificare	ale	Statelor	
Membre	în	familii,	pentru	a	înlesni	cât	
mai	mult	analiza	ulterioară.	Gruparea	
ia	în	considerare	principiile	discutate	în	
prelegerea	anterioară;

•	Ultimul	pachet,	alcătuit	din	cinci	
prelegeri,	studiază	cele	cinci	familii	
existente:	cea	latină;	cea	germanică;	
cea	anglo-saxonă;	cea	scandinavă	și	cea	
franceză.	Cele	cinci	familii	sunt	analizate	
comparat,	pentru	a	vedea,	în	final,	dacă	
ideea	unei	planificări	europene	este	într-
adevăr	fezabilă;

•	Ultima	prelegere	din	suita	celor	
paisprezece	este	dedicată	în	întregime	
viitorului	planificării	spațiale	europene.	
Ca	o	temă	particulară	în	acest	
context,	apare	și	problematica	rolului	
planificatorilor	în	contextul	românesc	
și	european	actual.	Prelegerea	este	
consumată	în	întregime	cu	dezbateri.
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P01 Preambul european: criza scaunului gol
Prima	prelegere	are	rolul	de	a	sistematiza	și	de	a	interpreta	trăsăturile	

principale	ale	evoluției	Europei	Unite,	subliniind	dinamica	tensiunilor	între	

Statele	Membre.

P02 Ideea de ‚planificare spațială europeană‘
A	doua	prelegere	schițează	evoluția	ideii	de	‚planificare	spațială	

europeană‘,	prinsă	în	tensiunea	generată	de	negocierile	constante	între	

guvernele	Statelor	Membre	și	Comisia	Europeană.

P03 Metafora coeziunii și a guvernanței
A	treia	prelegere	explică	discursul	actual	al	Comisiei	Europene,	

discutându-l	din	perspectiva	cadrelor	conceptuale.	Noțiunea	de	‚cadru	

conceptual’	nu	este	nimic	altceva	decât	un	discurs	argumentativ,	menit	să	

structureze	acțiunea	politică,	prin	integrarea	unor	informații	fragmentare	

într-un	mesaj	coerent.	În	forma	lor	ideală,	cadrele	conceptuale	trebuie	să	

îndeplinească	următoarele	patru	condiții:

•	 Să	identifice	precis	problema	studiată,	originea	sa	și	aspectele	

implicate;

•	 Să	sugereze	o	explicație	pentru	situația	analizată;

•	 Să	ofere	argumente,	de	obicei	în	formă	statistică;

•	 Să	recomande	variante	de	remediere	a	problemei	studiate,	prin	

intermediul	politicilor.

P04 Mecanismele practice: politicile
A	patra	prelegere	explică	funcționarea	ciclului	de	politici.	Ea	are	rolul	de	a	

înzestra	studenții	cu	un	instrument	de	analiză	a	politicilor	actuale.

P05 România de ieri: istoria pierdută a sistematizării
A	cincea	prelegere	prezintă	istoria	amenajării	teritoriului	în	România,	

precum	și	trăsăturile	ei	principale,	fâcând	distincție	între	cele	perimate	

moral	și	politic	și	cele	care	mai	sunt	încă	de	actualitate,	putând	fi	astfel	

puse	în	comparație	cu	alte	tradiții	europene	în	planificare.

P06 România de astăzi: negocierea acquis-ului
A	șasea	prelegere	este	gândită	în	contrast	cu	precedenta,	prezentând	

istoricul	negocierilor	României	pentru	aderare	și	sistematizând	

problemele	instituționale	apărute	de	la	căderea	comunismului	încoace.

Tabelul	1:	Compoziția 

prelegerilor.
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P07 Elemente de analiză comparată
A	șaptea	prelegere	tratează	principiile,	logica	și	mecanismele	exercițiilor	

de	analiză	comparată.

P08 Sistemele de planificare ale Statelor Membre
Folosind	principiile	explicate	în	prelegerea	precedentă,	sistemele	de	

planificare	din	Statele	Membre	sunt	grupate	acum	în	familii,	după	gradul	

de	rudenie.

P09 Familia latină
Detailierea	familiei	latine	de	planificare.

P10 Familia germanică
Detailierea	familiei	germanice	de	planificare.

P11 Familia anglo-saxonă
Detailierea	familiei	anglo-saxone	de	planificare.

Familia franceză
Detailierea	familiei	franceze	de	planificare.

Familia scandinavă
Detalierea	familiei	scandinave	de	planificare.

P12 Viziuni
Ultima	prelegere	este	formată	exclusiv	din	dezbateri	pe	tema	viitorului	

planificării	spațiale	europene.	De	asemenea,	se	va	discuta	rolul	

planificatorilor	în	contextul	românesc	și	în	cel	european	actual.

Tabelul	1	(continuare):	



33

Cele	 paisprezece	 prelegeri	 sunt	 însoțite	 de	 o	
suită	de	paisprezece	lucrări	săptămânale.	Fiecare	
lucrare	 durează	 câte	 două	 ore.	 La	 începutul	
fiecărei	 lucrări,	studenții	primesc	câte	un	extras	
din	 textele	 oferite	 în	 bibliografia	 alcătuită	 la	
finalul	acestui	text.

Majoritatea	textelor	sunt	fie	texte	de	sinteză,	fie	
interpretări	 critice.	 Ele	 au	 fost	 astfel	 selectate,	
încât	să	formeze	o	platformă	consistentă	pentru	
discuții.	 Ideile	 construite	 și	 dezbătute	 în	 cadrul	
lucrărilor	vor	fi	revăzute	și	aprofundate	în	cadrul	
colocviului	final.

COMPOZIȚIA
LUCRĂRILOR
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L01 Sfârșitul dominației europene

L02 Andreas Faludi și istoria planificării europene

L03 Filiația cadrelor conceptuale

L04 Mecanismul ciclului de politici

L05 Cazul Sfințescu

L06 București contra Bruxelles

L07 Principiile analizei comparate

L08 Problemele planificării actuale

L09 Familia latină

L10 Familia germanică

L11 Familia anglo-saxonă

L12 Comparație între modelul anglo-saxon și cel francez 
(1)	—	Scara	teritorială

L13 Comparație între modelul anglo-saxon și cel francez 
(2)	—	Scara	urbană

L14 Orașele de mâine

Tabelul	2:	Compoziția 

lucrărilor asociate 

prelegerilor.
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4 EVALUAREA

Evaluarea	finală	cuprinde	două	colocvii:	unul	dedicat	
cursului,	iar	celălalt,	lucrărilor	asociate.	Ambele	au	o	
pondere	egală	în	construcția	notei	finale.

Standardele	minime	de	performanță,	după	care	vor	
fi	judecate	colocviile,	sunt	următoarele:

1.	 Pentru	colocviul	dedicat	cursului,	studenții	vor	
trebui	să	construiască	o	prezentare	succintă	
și	clară,	pe	o	temă	discutată	și	agreată	în	
prealabil	cu	titularul	cursului.	Calitățile	care	
vor	fi	verificate	sunt	consistența	și	coerența 
logică a prezentării;

2.	 Pentru	colocviul	dedicat	lucrărilor	de	seminar,	
studenții	vor	trebui	să	ducă	o	discuție	
argumentată	pe	tema	ideii	principale	din	
prezentarea	pregătită	sau	din	discuțiile	
din	cadrul	lucrărilor.	Calitatea	verificată	în	
cadrul	acestui	exercițiu	este	capacitatea de 
argumentare.

John Gutmann, 1947, Final Examination, U. C. Berkeley, California.
Imagine disponibila la adresa: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/284171?rpp=30&pg=1&ft=ex-
amination&pos=8 [23.08.2015].
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Lista	bibliografică	următoare	este	împărțită	în	trei	
secțiuni:

•	Referințele	obligatorii,	care	fundamentează	
cursul	și	îl	pun	în	context;

•	Referințele	 orientative,	 menite	 să	 asigure	
direcții	de	cercetare	personală	a	studenților;

•	Referințele	 suport,	 care	 vor	 fi	 folosite	 în	
cadrul	lucrărilor.
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