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Cursul	intitulat Metode și instrumente 
inovatoare de proiectare și de planiicare 
urbană și teritorială (MI−PPUT) este dedicat 
studenților din primul semestru al programului 
InTer Master.

El este un curs aplicat, care le oferă studenților 
următoarele avantaje:

• O perspectivă de ansamblu asupra 
practicilor curente de planiicare urbană 
și teritorială;

• Un instrumentar variat și eicient de 
analiză și de proiectare la scară urbană 
și teritorială;

• O suită de tehnici de gestiune a 
cooperării și de negociere.

Astfel, după parcurgerea cursului, studenții 
vor i pregătiți să își negocieze poziții cheie în 
cadrul echipelor pluridisciplinare.

DEDICAȚIE
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CUVÂNT 
ÎNAINTE

Cursul	 intitulat	 Metode și instrumente 
inovatoare de proiectare și de planiicare 
urbană și teritorială este	 în	 esență	 un	 curs	
operativ,	 menit	 să	 dezvolte	 instrumentarul	
analitic	și	puterea	de	negociere	a	studenților.	
El	 are	 astfel	 capacitatea	 de	 a	 împrospăta	
practica	 românească	 actuală	 de	 urbanism	 și	
de	amenajarea	teritoriului.

Ideea	de	la	care	pornește	construcția	cursului	
este	 următoarea:	 odată	 cu	 democratizarea	
planiicării	 a	 apărut	nevoia	 unor	 instrumente	
mai	 eiciente	 de	 analiză,	 de	 control	 și	 de	
negociere	a	dezvoltării.

În	acest	context,	cursul	construiește	treptat	un	
instrumentar	 variat	 pentru	 nevoile	 actuale	 și	
viitoare	ale	studenților.	În	plus,	el	urmărește	să	
formeze	gustul	studenților	pentru	exerciții	de	
planiicare	creative,	transparente	și	eiciente.

Mai	mult,	ideile	discutate	pe	parcursul	cursului	
vor	 sprijini	 studenții	 în	 efortul	 lor	 de	 a-și	
negocia	poziții	privilegiate	în	cadrul	echipelor	
interdisciplinare	de	planiicare.

Din	 acest	 motiv,	 disciplina	 ar	 trebui	 să	 ie	
interesantă	atât	pentru	asociațiile	profesionale	
active	 în	 domeniul	 urbanismului	 și	 al	
amenajării	 teritoriului,	 cât	 și	 pentru	 birourile	
private	de	proiectare	și	de	consultanță.

iii



6

În	momentul	de	față,	planiicarea	teritorială	și	
ce	urbană	se	ală	într-o	perioadă	de	criză.

Pe	 de	 o	 parte	 producția	 teoretică	 este	 mult	
diminuată	față	de	cea	din	deceniile	de	mijloc	
ale	secolului	trecut,	iar	pe	de	alta,	ele	trebuie	
să	devină	din	ce	în	ce	mai	democratice.

Toate	 acestea	 se	 întâmplă	 într-o	 perioadă	 în	
care	meseria	de	planiicator	e	contestată.

CONTEXTUL
CURSULUI

1
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Planiicarea	urbană	și	teritorială	actuală	se	ală	
în	criză,	atât	 în	România,	cât	și	 în	Europa.	Pe	
de	o	parte,	ea	începe	să	aibă	o	fundamentare	
teoretică	 din	 ce	 în	 ce	 mai	 nesatisfăcătoare,	
iar	 pe	 de	 alta	 instrumentele	 sale	 tind	 să	 ie	
aplicate	mecanic.

Astfel,	producția	teoretică	de	calitate	a	scăzut	
considerabil	 din	 anii	 ‘1980	 încoace,	 teoria	
transformându-se	treptat	în	retorică.	Această	
schimbare	s-a	petrecut	pe	fondul	unei	pierderi	
din	 ce	 în	 ce	 mai	 însemnate	 a	 prestigiului	
meseriei	de	planiicator.

Astfel,	 dacă	 înțelesul	 inițial	 al	 noțiunii	 de	
‘planiicare’	 era	 conformarea	 rațională	 a	
spațiului	și	a	societății,	pe	parcursul	ultimelor	
două	sau	trei	decenii	ale	secolului	trecut,	el	a	
început	să	devină	o	metaforă	pentru	birocrație	
și	ineiciență.1

PLANIFICARE, 
CONTROL ȘI 
DEZVOLTARE

1. Selle, K. (2005), Planen. 
Steuern. Entwickeln. Über 
den Beitrag öfentlicher 
Akteure zur Entwicklung von 
Stadt und Land. Dortmund: 
Dortmunder Vertrieb für Bau 
und Planungsliteratur.
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Istoria	 acestei	 transfomări	 a	 rămas,	 din	
păcate,	 încă	 nescrisă.	 Cert	 este	 însă	 că	 în	
paralel	s-a	produs	și	o	anumită	schimbare	de	
paradigmă:	 dacă	 în	 epoca	 sa	 de	 glorie,	 care	
a	 început	 imediat	 după	 terminarea	 celui	 de	
al	 Doilea	 Război	 Mondial	 și	 a	 durat	 până	 la	
începutul	 anilor	 ‘1970,	 planiicarea	 era	 un	
exercițiu	 relativ	 centralizat,	 în	 momentul	 de	
față	ea	a	devenit,	cel	puțin	formal,	un	exercițiu	
mult	mai	democratic.

Democratizarea	 activităților	 de	 proiectare	
și	 de	 planiicare	 au	 produs	 însă	 nevoia	 de	 a	
regândi	teoria	și	practica	planiicării.	În	esență,	
un	asemenea	exercițiu	de	regândire	ar	trebui	
să	ia	în	considerare	următoarele	observații:
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1.	Există	schimbări	structurale	majore	
în	societățile	actuale.	Anvergura	
și	dinamica	lor	exactă	nu	sunt	însă	
înțelese	decât	într-o	foarte	mică	
măsură;

2.	Poziția	centrală	a	planiicării	în	
activitatea	municipalităților	a	devenit	
nesigură.	Astfel,	din	cauza	creșterii	
gradului	de	litigiozitate	a	comunităților	
afectate	de	deciziile	luate	în	exercițiile	
de	planiicare,	municipalitățile	ar	trebui	
să	își	cultive	mai	degrabă	aptitudinile	
pentru	negocierea	dezvoltării;

3.	Cartarea	și	controlul	dezvoltării	au	
devenit	posibile,	cel	puțin	dintr-o	
perspectivă	tehnică.	Metodele	folosite	
momentan	sunt	însă	relativ	greoaie	și	
ineiciente.
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Prin	 urmare,	 este	 nevoie	 de	 o	 schimbare	 de	
perspectivă	 și	 în	 cadrul	practicilor	 actuale	de	
planiicare	 teritorială	 din	 România.	 Această	
schimbare	 nu	 este	 nimic	 altceva	 decât	 o	
încercare	 reînnoită	 la	 combaterea	 temei	
separatismului	teritorial,	care	airmă	în	esență	
că	 atributul	 ‚teritorial’	 este	 ie	 un	 fenomen	
independent,	 ie	 o	 proprietate	 distinctă	 a	
proceselor	 examinate	 prin	 tehnici	 de	 analiză	
teritorială.2

Cu	 alte	 cuvinte,	 noțiunea	 de	 ‚teritorial’	 este	
în	 general	 considerată	 de	 planiicatori	 ca	 o	
categorie	 distinctă	 de	 analiză.	 În	 realitate	
însă,	există	foarte	puține	cazuri	în	care	această	
perspectivă	 se	 dovedește	 a	 i	 reală,	 ele	
limitându-se	 la	 identiicarea	 concentrațiilor	
spațiale	 și	 a	 unor	 descrieri	 de	 bază	 a	
accesibilității.

Astfel,	 tehnicile	 de	 analiză	 teritorială	 sunt	
orientate	 preponderent	 spre	 susținerea	 unor	
inferențe	 descriptive,	 ele	 iind	 însă	 relativ	
ineiciente	 pentru	 raționamente	 explicative,	
câtă	 vreme	 cele	 mai	 multe	 rețele	 sociale	 și	
economice	 se	 ală	 dincolo	 de	 puterea	 lor	
analitică.

2. Gore, C. (1984), Regions 
in Question. Space, 
Development Theory and 
Regional Policy. Londra: 
Methuen.
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Motivul	 este	 simplu:	 cu	 toate	 că	 asemenea	
rețele	 prezintă	 un	 anumit	 grad	 de	 expresie	
teritorială,	ele	au	în	același	timp	capacitatea	de	
a	transcende	o	multitudine	de	scări	teritoriale.

Din	acest	motiv,	cursul	de	față	urmărește	să	
ofere	studenților	două	lucruri:

1.	O	perspectivă	de	ansamblu,	care	să	le	
permită	să	facă	trecerea	eicientă	între	
planiicare,	control	și	dezvoltare;

2.	O	suită	de	instrumente	de	analiză	și	
de	proiectare,	adaptabile	la	o	gamă	
mai	variată	de	situații	și	de	echipe	de	
proiectare.

După	cum	se	poate	observa	și	din	titlu,	cursul	
pune	 un	 accent	 însemnat	 pe	 noțiunea	 de	
‘inovație’.	Din	acest	motiv,	următoarele	pagini	
conțin	 o	 scurtă	 istorie	 a	 inovației,	menită	 să	
ixeze	toate	discuțiile	din	cadrul	prelegerilor	și	
al	lucrărilor	într-un	context	științiic	istoric	mai	
clar.



12

E	 cu	 totul	 surprinzătoare	 măsura	 în	 care	 a	
crescut	recent	puterea	de	seducție	a	inovației,	
prin	 asocierea	 ei	 cu	 imaginea	 panaceului	
împotriva	 problemelor	 societății	 actuale,	
după	secole	întregi	de	conotații	ie	peiorative,	
ie	eretice,	ie	pur	și	simplu	condamnabile.1	Cu	
toate	că	noțiunea	s-a	răspândit	în	majoritatea	
domeniilor	între	anii	‘1970	și	‘1990,	este	și	mai	
interesant	 probabil	 faptul	 că	 primul	 proiect	
care	lucrează	sistematic	la	construirea	iliației	
sale	 este	 foarte	 recent,	 început	 odată	 cu	
studiile	categoriale	ale	 lui	Benoît	Godin	de	 la	
mjlocul	 anilor	 ‘2000.	 Scheletul	 pe	 care	 sunt	
grefate	 textele	este	 format	din	următorul	 șir	
de	termeni:	imitație	»	invenție	»inovație.2	

ISTORIA 
INOVAȚIEI
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Inovația	este	cel	mai	 recent	 termen	al	 seriei,	
intrând	în	 limbajul	oicial	 la	sfârșitul	secolului	
XIII,	 sub	 forma	 novației.	 Novația	 rămâne	
însă	 limitată	 la	 folosința	 în	 cadrul	 textelor	
judecătorești,	 în	 celelalte	 domenii	 sensul	 de	
noutate	 al	 inovației	 iind	 asimilat,	 până	 în	
secolul	XX,	noțiunilor	de	creație	și	de	invenție.	
Cele	 câteva	 excepții	 de	 la	 propoziția	 de	mai	
sus	 apar	 în	 Il	 Principe,	 de	Machiavelli	 (1513),	
și	în	Of	Innovations,	de	Bacon	(1625),	ambele	
scrieri	 tratând	 însă	 mai	 degrabă	 rezistența	
populației	la	inovații,	decât	inovația	în	sine.1,2

Începând	 din	 secolul	 XV,	 inovația	 intră	 în	
limbajul	comun	pe	iliera	religioasă,	devenind	
vestită	 în	 istoria	bisericii	odată	cu	disputa	de	
la	mijlocul	 secolului	XVII	 între	Henry	Burton,	
preot	anglican	puritan,	și	episcopii	acuzați	de	
inovații	 în	doctrina	ecleziastică.3	Controversa	
va	i	rezolvată	ulterior,	 în	baza	argumentației	
pregătite	 de	 Peter	 Heylin	 și	 de	 Christopher	
Dow,	 la	 judecata	 lui	 Burton	 în	 prezența	
arhiepiscopului	 de	 Canterbury,	 William	
Laud,	 din	 anul	 1637,	 prin	 retezarea	 urechilor	
sacerdotale.

După	 episoadele	 religioase,	 în	 care	 inovația	
tinde	 să	 se	 transforme	 în	 erezie,	 aceasta	 își	
primește	 caracterul	 revoluționar,	 odată	 cu	
războiul	civil	englez	(1642-1651)	și,	ulterior,	cu	
perioada	postrevoluționară	franceză.4	În	toată	
această	perioadă,	inovația	este	considerată	un	

1. Godin, B. (2014), Innovation 
and Creativity: A Slogan, 
Nothing but a Slogan, în 
Project on the Intellectual 
History of Innovation. 
Text disponibil la adresa: 
http://www.csiic.ca/PDF/
CreativityEnglish.pdf 
[24.08.2015].

2. Godin, B. (2008), 
Innovation: The History of 
a Category. Document de 
lucru nr. 1, în cadrul Project 
on the Intellectual History of 
Innovation. Text disponibil 
la adresa: http://www.csiic.
ca/PDF/IntellectualNo1.pdf 
[24.08.2015].

3. Godin, B. (2010), “Meddle 
Not With Them That Are 
Given to Change”: Innovation 
as Evil. Document de lucru 
nr. 6, în cadrul Project on 
the Intellectual History of 
Innovation. Text disponibil 
la adresa: http://www.csiic.
ca/PDF/IntellectualNo6.pdf 
[24.08.2015].

Filiația religioasă a inovației.
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eveniment	politic	brusc	și	violent,	speciic	unei	
noi	 epoci.	 În	 aceeași	 tonalitate	 depreciativă,	
dar	mai	puțin	violentă,	apare	și	inovația	socială,	
odată	 cu	 reformatorii	 sociali	 ai	mijlocului	 de	
secol	XIX.	Criticile	stârnite	împotriva	acestora	
sunt	 dure,	 în	 special	 în	 sfera	 franceză,	 din	
cauza	faptului	că	socialiștii	preferă	să	pună	un	
accent	mai	apăsat	pe	bunăstare	în	rezolvarea	
problemelor	 sociale,	 decât	 cel	 pus	 în	 mod	
tradițional	pe	muncă.5

Cu	 toate	 acestea,	 îmbunătățirea	 caracterului	
peiorativ	 al	 inovației	 este	 strâns	 legată	
de	 perioada	 revoluționară	 din	 Franța	 prin	
folosirea	 sa	 în	 textele	 de	 istorie	 politică	 sau	
religioasă,	 în	 jurisprudența	postrevoluționară	
și	în	științe.4	

4. Godin, B. (2011), B. Godin 
(2011), Καινoτoµíα: An Old 
Word for a New World; or, 
The De-Contestation of 
a Political and Contested 
Concept, document de lucru 
nr. 9, în cadrul Project on 
the Intellectual History of 
Innovation. Text disponibil 
la adresa: http://www.
csiic.ca/PDF/Old-New.pdf 
[24.08.2015].

5. Godin, B. (2012), Social 
Innovation : Utopias of 
Innovation from c. 1830 to 
the Present, document de 
lucru nr. 11,  în cadrul Project 
on the Intellectual History of 
Innovation. Text disponibil la 
adresa: http://www.csiic.ca/
PDF/SocialInnovation_2012.
pdf [24.08.2015].
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era	 ocolită	 cu	 totul,	 de	 cele	 mai	 multe	 ori,	
pentru	 a	 separa	 cercetarea	 științiică	 de	
inluența	 religioasă	 și	 politică,	 sau,	 cu	 alte	
cuvinte,	 de	 a	 evita	 ostracizarea	 comunității	
științiice	prin	aderența	 la	normele	și	 valorile	
societății.	 Doar	 după	 preluarea	 sensului	
revoluționar,	 inovația	 începe	 să	 pătrundă	 în	
discursurile	 științiice	 la	 mijlocul	 secolului	
XIX	 ca	 noutate	 metodologică,	 înțeleasă	 ca	
aplicare	 a	metodei	 științiice	 în	 ordonarea	 și	
dezvoltarea	cunoștințelor.	

În	primul	caz,	perspectivele	scriiturii	considerau	
schimbările	 istorice	 anterioare	 și	 revoluțiile	
ca	 inovații	 cu	 efecte	 beneice.	 În	 al	 doilea	
caz,	motivația	 era	mai	 pragmatică	 și	 rezulta	
din	 nevoia	 schimbărilor	 legislative	 în	 urma	
Revoluției.	În	al	treilea	caz,	problema	este	mai	
complicată.	Pentru	o	lungă	perioadă	de	vreme,	
nu	 a	 existat	 o	 legătură	 strânsă	 între	 evoluția	
științei	 din	 epoca	 modernă	 și	 transformarea	
sesizabilă	 a	 caracterului	 inovației.	 Motivele	
sunt	 atât	 de	 natură	 terminologică,	 cât	 și	 de	
natură	 politică:	 pe	 de	 o	 parte	 inovația	 era	
înlocuită	de	obicei	în	discursurile	științiice	cu	
termenul	de	noutate,	 iar	pe	de	alta,	 inovația	
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Fără	 vreun	 efect	 notabil,	 primele	 teorii	 ale	
inovației	 sunt	 de	 factură	 antropologică	 și	
tratează	 inovația	 ca	 schimbare	 culturală.	 Ele	
apar	în	urma	disputei	academice	de	la	începutul	
secolului	XIX	între	evoluționiști	și	difuzioniști,	
gravitând	 în	 jurul	 modului	 de	 difuziune	 a	
invențiilor.2	 Din	 perspectiva	 evoluționistă,	
invențiile	se	produc	 independent	 în	diferitele	
culturi,	 iar	 diferențele	 culturale	 indică	
stadiile	 diferite	 atinse	 în	 evoluția	 acestora.	
De	 cealaltă	 parte,	 cultura	 se	 naște	 într-un	
singur	 centru,	 urmând	ca	migrațiile,	 invaziile	
sau	 împrumuturile	 să	 asigure	 difuziunea	 sa	
spre	 celelalte	 regiuni.	 Până	 la	 jumătatea	
secolului	XX,	perspectiva	evoluționistă	ajunge	
să	 domine	 studiul	 schimbărilor	 culturale,	
când	 este	 completată	 cu	 aculturația,	 care	
transformă	difuziunea	în	adaptare	creativă.	

Primele teorii ale 

inovației.
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Aici	 evoluția	 teoretică	 de	 oprește	 pentru	 o	
vreme,	urmând	ca	răspândirea	teoriilor	despre	
inovație	 în	 celelalte	 științe	 sociale	 să	 se	 facă	
din	sociologie.

Și	în	sociologie,	dezvoltarea	teoriilor	s-a	făcut	
în	valuri	succesive,	primul	apărând	la	sfârșitul	
secolului	 XIX,	 când	 Gabriel	 Tarde	 a	 propus	
următorul	 mecanism	 pentru	 explicarea	
schimbărilor	 sociale:	 invenție	 »	 opoziție	
»	 imitație.	 Invenția	 era	 considerată	 forța	
motrice	 a	 societății,	 iind	 inluențată	 însă,	
la	 rândul	ei,	de	o	 societate	 imitativă,	 care	 se	
opune	în	general	noutăților.
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Începând	 cu	 anii	 ‘1920	 însă,	 se	 produce	
o	 schimbare	 de	 perspectivă	 în	 percepția	
schimbărilor	 sociale,	 iar	 invenția	 începe	 să	
ie	 înțeleasă	 ca	 un	 proces	 care	 integrează	
imitația	 într-o	 secvență	 liniară,	 rezolvând	
astfel	 tensiunea	 inițială	 între	cei	doi	 termeni.	
Inovația,	 formulată	 ca	 secvență,	 avea	 patru	
înțelesuri:	 ca	 simplă	 noutate;	 ca	 schimbare	
socială	 sau	 ca	 invenție	 socială;	 ca	 invenție	
tehnologică	adoptată	și	intrată	în	folosință	și	ca	
invenție	tehnologică	preluată	și	comercializată	
de	industrie.	Primele	două	sensuri	rămân	fără	
consecințe	sesizabile	la	nivel	teoretic,	în	afară	
de	 cazul	 inovației	 înțeleasă	 ca	 schimbare	
socială,	care	redirecționează	interesul	studiilor	
pentru	schimbările	tehnologice	și	efectele	lor	
asupra	 societății.	Spre	deosebire	de	acestea,	
ultimele	 două	 înțelesuri	 vor	 i	 preluate	 și	
dezvoltate	în	gândirea	economică.
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Inovația ca modiicare a 
graiculului funcției de 
producție.

6. Maier, G., Tödtling, F. și 
Trippl, M. (2006), Regional- 
und Stadtökonomik 2. 
Regionalentwicklung und 
Regionalpolitik (a 3-a ed.). 
Viena: Springer.

Ilustrația	1:	Funcția de producție6

Funcția	de	producție	nu	este	altceva	decât	o	
ecuație	 care	 relaționează	 cantitatea	 optimă	
dintr-un	 anumit	 bun,	 produs	 cu	 o	 anumită	
tehnică,	 la	 cantitățile	de	 capital	 (K)	 și	 la	 cele	
de	forță	de	muncă	(L)	disponibile	(cf.	ilustrația	
1).	Graicul	funcției	poate	i	modiicat	ie	prin	
subsituția	forței	de	muncă	cu	capital,	ie	prin	
implementarea	unei	noi	tehnologii,	caz	în	care	
se	 produce	 tocmai	 schimbarea	 tehnologică	
care	 explică	 evoluția	 economică	 și,	 prin	
extensie,	pe	cea	socială	în	sensul	dat	de	Tarde.
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7. Schumpeter, J. A. (1939), 
Business Cycles. A Theoretical, 
Historical and Statistical 
Analysis of the Capitalist 
Process. Volume I. New York: 
McGraw-Hill, pp. 84f.

Deiniția inovației Prin	intermediul	aceleiași	funcții	de	producție,	
inovația	 este	 introdusă	 explicit	 în	 literatura	
economică,	 în	 momentul	 în	 care	 Joseph	
Schumpeter	echivalează	modiicările	în	graic	
cu	inovațiile:7

We	 will	 now	 deine	 innovation	 more	 rigorously	

by	 means	 of	 the	 production	 function	 previously	

introduced.	As	 we	 know,	 this	 function	 describes	 the	

way	 in	which	 quantity	 of	 product	 varies	 if	 quantities	

of	products	vary.	If,	instead	of	quantities	of	factors,	we	

vary	the	form	of	the	function,	we	have	an	innovation.	

But	this	not	only	limits	us,	at	irst	blush	at	least,	to	the	

case	in	which	the	innovation	consists	in	producing	the	

same	kind	of	product	that	had	been	produced	before	

by	 the	 same	 kind	 of	 means	 of	 production	 that	 had	

been	used	before,	but	also	raises	some	more	delicate	

questions.	Therefore,	we	will	simply	deine	innovation	

as	 the	 setting	 up	 of	 a	 new	 production	 function.	This	

covers	the	case	of	a	new	commodity,	as	well	as	those	

of	 a	 new	 form	 of	 organization	 such	 as	 a	 merger,	 of	

the	opening	up	of	new	markets,	and	so	on.	Recalling	

that	production	 in	the	economic	sense	 is	nothing	but	

combining	 productive	 services,	 we	 may	 express	 the	

same	thing	by	saying	that	innovation	combines	factors	

in	 a	new	way,	or	 that	 it	 consists	 in	 carrying	out	New	

Combinations,	 although,	 taken	 literally,	 the	 latter	

phrase	would	also	include	what	we	do	not	now	mean	

to	include	—	namely,	those	current	adaptations	of	the	

coeicients	of	production	which	are	part	and	parcel	of	

the	most	ordinary	run	of	economic	routine	within	given	

production	functions.
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Folosind	 un	 text	 mai	 vechi	 de	 Schumpeter,	
seria	 inovațiilor	 menționate	 în	 paragraful	
citat	 anterior	 poate	 i	 completată	 cu	 încă	
două	 elemente,	 rezultând	 astfel	 cinci	 tipuri	
de	 inovații:	 introducerea	 unui	 bun	 nou;	
introducerea	 unei	 noi	 metode	 de	 producție;	
deschiderea	unei	noi	piețe;	câștigarea	unei	noi	
surse	 de	materii	 prime	 sau	 de	 semifabricate	
sau	 implementarea	 unei	 noi	 forme	 de	
organizare.	Pentru	Schumpeter	însă,	inovația	
este	 o	 decizie	 strict	 economică,	 aparținând	
exclusiv	gestiunii	afacerilor.	De	cele	mai	multe	
ori,	inovația	nu	este	strâns	legată	de	o	invenție	
speciică,	ci	folosește	cunoștințe	comune:8

By	changes	in	the	methods	of	supplying	commodities	
we	 mean	 a	 range	 of	 events	 much	 broader	 than	 the	
phrase	covers	in	its	literal	acceptance.	We	include	the	
introduction	of	new	commodities	which	my	even	serve	
as	the	standard	case.	

Technological	 change	 in	 the	 production	 of	
commodities	 already	 in	 use,	 the	 opening	 up	 of	 new	
markets	or	of	new	sources	of	 supply,	Taylorization	of	
work,	improved	handling	of	material,	the	setting	up	of	
new	business	organizations	such	as	department	stores	
—	in	short,	any	“doing	things	diferently”	in	the	realm	
of	 economic	 life	 —	 all	 these	 are	 instances	 of	 what	
we	shall	 refer	to	by	the	term	Innovation.	 It	should	be	
noticed	at	once	that	that	concept	 is	not	synonymous	
with	 “invention”.	 Whatever	 the	 latter	 may	 mean,	 it	
has	but	a	distant	relation	to	ours.	Moreover,	it	carries	
misleading	associations.

First,	it	suggests	a	limitation	which	is	most	unfortunate	
because	 it	 tends	 to	 veil	 the	 true	 contours	 of	 the	
phenomenon.	 It	 is	 entirely	 immaterial	 whether	 an	
innovation	 implies	 scientiic	novelty	or	not.	Although	
most	 innovations	 can	be	 traced	 to	 some	conquest	 in	
the	realm	of	either	theoretical	or	practical	knowledge	
that	has	occured	in	the	immediate	or	the	remote	past,	
there	 are	many	which	 cannot.	 Innovation	 is	 possible	
without	anything	we	should	identify	as	innovation	and	
invention	does	not	necessarily	 induce	innovation,	but	
produces	of	itself	[...]	no	economically	relevant	efect	

8. Schumpeter, J. A. (1912), 
The Theory of Economic 
Development: An Inquiry 
into Proits, Capital, Credit, 
Interest and the Business 
Cycle. Cambridge (MA): 
Harvard University Press, 
p. 66.
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at	 all.	 The	 economic	 phenomena	 which	 we	 observe	
in	 the	special	 case	 in	which	 innovation	and	 invention	
coincide	do	not	difer	from	those	we	observe	in	cases	in	
which	preexisting	knowledge	is	made	use	of.	Stressing	
the	 element	 of	 invention	 or	 deining	 innovation	 by	
invention	would,	therefore,	not	only	mean	stressing	an	
element	without	importance	to	economic	analysis,	but	
it	would	also	narrow	down	the	relevant	phenomenon	
to	what	really	is	but	a	part	of	it.

Second,	 even	 when	 innovation	 consists	 in	 giving	
efect,	 by	 business	 action,	 to	 a	 particular	 invention	
which	 has	 either	 emergeg	 autonomously	 or	 has	
been	made	 specially	with	 a	 veiw	 to	 a	 given	 business	
purpose	and	in	response	to	a	given	business	situation,	
the	making	 of	 the	 invention	 and	 the	 carrying	 out	 of	
the	 corresponding	 innovation	 are,	 economically	 and	
sociologically,	two	entirely	diferent	things.	They	may,	
and	often	have	been,	performed	by	the	same	person;	
but	this	is	merely	a	chance	coincidence	which	does	not	
afect	the	validity	of	the	distinction.	Personal	aptitudes	
—	 primarily	 intellectual	 in	 the	 case	 of	 the	 inventor,	
primarily	 volitional	 in	 the	 case	 of	 the	 businessman	
who	 turns	 the	 invention	 into	 innovation	 —	 and	 the	
methods	by	which	the	one	and	the	other	work,	belong	
to	diferent	spheres.	The	social	process	which	produces	
inventions	 do	 not	 stand	 in	 any	 invariant	 relation	 to	
each	other	 and	 such	 relation	as	 they	display	 is	much	
more	complex	than	appears	at	irst	sight.

Separată	 aproape	 complet	 de	 invenție,	
Schumpeter	 introduce	 în	 continuare	 inovația	
ca	 factorul	 cel	mai	 important	 din	 setul	 celor	
trei	 factori	 interni	de	schimbare	ai	sistemului	
economic	 capitalist.	 Spre	 deosebire	 de	
schimbările	 în	 gusturile	 consumatorilor	 și	 de	
creșterea	 economică,	 inovația,	 înțeleasă	 ca	
introducerea	 funcțiilor	noi	de	producție,	este	
singura	care	poate	modiica	constant	curbele	
de	 cost	 monoton	 descrescătoare.	 Părăsind	
însă	 nivelul	 abstract,	 introducerea	 inovațiilor	
se	 sprijină	 în	 realitate	 exclusiv	 pe	 umerii	
antreprenorilor,	 cel	 puțin	 în	 prima	 perioadă	
a	 literaturii	 schumpeteriene,	 pentru	 ca	 în	
perioada	 scrierilor	mai	 târzii,	 această	 funcție	
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să	 ie	 asimilată	 de	 birocrațiile	 trusturilor.9	
Motivația	 ambelor	 tipuri	 de	 antreprenori	
de	 a	 lucra	 cu	 inovații	 este	 simplă	 și	 constă	
în	 asigurarea	 proiturilor	 monopoliste	 pe	 o	
perioadă	cât	mai	întinsă	de	timp.

Începând	însă	cu	anii	‘1940,	sensul	tehnologic	
al	inovației	începe	să	domine	treptat	literatura	
economică	 sub	 forma	 modelului	 liniar	 de	
inovație,	 odată	 cu	 cercetările	 statistice	
care	 vin	 să	 îi	 fundamenteze	 obiectivitatea	
conceptuală.	 La	momentul	 formulării	 primei	
generații	 de	 politici	 pentru	 știință,	 în	 anii	
‘1960,	inovația	este	deja	echivalată	sistematic	
cu	 inovația	 tehnologică.	 Suprapunerea	
semantică	 se	 sedimentează	 în	 continuare	 în	
deceniile	 următoare,	 când	 politicile	 pentru	
știință	 ai	 anilor	 ‘1960	 se	 transformă	 în	 anii	
‘1970	 în	politicile	pentru	știință	și	tehnologie,	
iar	 în	 anii	 ‘1990	 în	 politicile	 pentru	 inovație.2	

Dezvoltarea	 teoretică	 a	 inovației	 va	 i	 astfel	
complet	 absorbită	 de	 sfera	 politică,	 iar	
inovația	 tehnologică	 va	 i	 orientată	 spre	
rezolvarea	 obiectivelor	 sociale	 și	 economice	
ale	administrațiilor	naționale.	n	concluzie,	cele	
două	milenii	 și	 jumătate	 ale	 istoriei	 inovației	
pot	 i	 sistematizate	 printr-o	 suprapunere	 de	
patru	 planuri:4	 în	 primul,	 inovația	 apare	 ca	
un	 concept	 politic,	 contestat	 aproape	 fără	
întrerupere	 până	 spre	 sfârșitul	 secolului	
XIX.	 Înainte	 de	 secolul	 XX,	 inovația	 nu	 este	
nicidecum	legată	semantic	de	creativitate,	de	
originalitate	 sau	 de	 utilitate,	 iind	 percepută	
exclusiv	 ca	 introducerea	 schimbărilor	 în	
ordinea	prestabilită	și	iind,	tocmai	de	aceea,	
interzisă	prin	lege.
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În	al	doilea	plan,	inovația	se	transformă	într-un	
concept	polemic,	cândva	la	începutul	secolului	
XVII,	 iind	 folosită	 intensiv	 în	 pamletele	 sau	
în	 diatribele	 împotriva	 inovatorilor	 politici,	
ecleziastici,	juridici,	pedagogici	și	științiici.

Al	treilea	plan	conține	transformarea	pozitivă	
din	 secolul	 XIX,	 când	 caracterul	 revoluționar	
al	 inovației	 se	 suprapune	 peste	 introducerea	
metodei	 științiice	 în	 ordonarea	 corpului	
de	 cunoștințe,	 aceasta	 intrând	 în	 domeniul	
științelor	 sociale.	 Pornind	 de	 aici,	 sensul	
noțiunii	 se	 va	 restrânge	 treptat	 până	 la	
identiicarea	inovației	cu	inovația	tehnologică	
comercializată,	aceasta	iind	la	rândul	ei	strâns	
legată	 de	 progresul	 economic.	 Cristalizarea	
inovației	 ca	 noțiune	 obiectivă	 este	 susținută	
de	statisticile	pentru	știință	 și	 tehnologie	din	
a	 doua	 jumătate	 a	 secolului	 XX,	 perioadă	 în	
care	 inovația	 își	 începe	 transformarea	 într-o	
categorie	teoretică.

Aceasta	 se	 inalizează	 însă	 în	 cel	 de	 al	
patrulea	plan,	când	inovația	este	legitimizată	
științiic	cu	sprijin	politic,	odată	cu	nevoia	de	
fundamentare	a	politicilor	pentru	dezvoltare.	
După	explozia	anilor	‘1970	și	‘1980	în	literatura	
economică,	 inovația	 devine	 un	 ideal	 în	 sine,	
dizolvându-și	 claritatea	 conceptuală	 și	
transformându-se	în	categorie	discursivă.

9. Witt, U. (2002), How 
Evolutionary is Schumpeter’s 
Theory of Economic 
Development?, în Industry 
and Innovation, 9/1-2, pp. 
7-22.
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În	prima	sa	parte,	secțiunea	de	față	cuprinde	
obiectivul	 principal	 al	 cursului,	 precum	 și	
obiectivele	speciice	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	iecărui	student.
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Cursul	 are	 următorul	 obiectiv	 principal:	
familiarizarea studenților cu logica și cu 
structura noilor instrumente de proiectare, 
atât la scară urbană, cât și la scară teritorială.	
Disciplina	 construiește	 așadar	 un	 instrumentar	
variat	de	analiză,	de	evaluare	 și	de	negociere,	pe	
care	studenții	îl	pot	folosi	ulterior	în	proiectare	sau	
în	consultanță.
Astfel,	la	inalul	cursului,	studenții	vor	i	capabili	să:

• Înțeleagă logica instrumentelor și să le 
cunoască limitările;

•	 Explice	domeniile	lor	de	acțiune;
•	 Distingă	și	să	descrie	clar	problemele	
întâlnite	în	exercițiile	de	planiicare;

•	 Să	capitalizeze	cercetarea	din	domeniile	lor	
de	interes	și	să	o	analizeze	critic;

• Să construiască soluții creative	la	
problemele	economice	și	sociale,	care	
afectează	orașul	și	teritoriul;

• Se relaționeze critic	la	retorica	din	
planiicare.

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	speciice:

• C1.	Cunoaşterea	şi	înțelegerea	teoriilor,	
principiilor	şi	metodelor	de	analiză	
geograică	a	teritoriului	(competență	
dobândită	parțial);

• C2.	Interpretarea	complexă,	într-o	
abordare	holistică,	a	proceselor	de	
dezvoltare	şi	a	evoluției	sistemelor	de	
aşezări	în	context	teritorial	(competență	
dobândită	parțial);

• C4.	Capacitate	de	interpretare	şi	sinteză	
interdisciplinară	a	studiilor,	materialelor	
graice	şi	cartograice	(competență	
dobândită	parțial);

• C5.	Cunoașterea	semniicațiilor	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	

COMPETENȚE
DOBÂNDITE
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Atât	competențele	speciice,	
cât	și	cele	transversale	
apar	aici	pentru	a	
permite studenților să își 
construiască un plan propriu 
de studiu.

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);

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

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

•	CT1.	Abordarea	eicientă	și	realistă	în	plan	
teoretic	și	practic	a	cerințelor	speciice	
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	
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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	eiciente	de	
comunicare	și	de	transmitere	de	informații	
relevante	și	identiicarea	de	roluri	
profesionale	sau	organizatorice,	în	cadrul	
unor	echipe	inter-	și	pluridisciplinare,	în	
proiecte,	în	studii,	în	cercetări	și	în	procese	
de	planiicare	spațială	(competență	
dobândită	parțial);

•	CT3.	Autoevaluarea,	evaluarea	continuă	
și	obiectivă,	prin	utilizarea	adecvată	a	
metodelor	și	a	tehnicilor	eiciente	de	
învățare	pe	durata	întregii	vieți,	în	scopul	
perfecționării	permanente,	al	completării	
și	al	dobândirii	de	noi	informații	și	de	
cunoștințe	speciice	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	
planiicare.	Detalierile	și	aprofundările	
ulterioare	pot	i	exersate	în	cadrul	celorlalte	
discipline	din	programul	masteral.
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Cursul	 este	 împărțit	 în	 paisprezece	 prelegeri.	
Fiecare	prelegere	are	câte	o	lucrare	asociată.

Cele	 paisprezece	 prelegeri	 sunt	 grupate	
în	 patru	 secțiuni:	 prima	 construiește	
fundamentele	 teoretice	 ale	 cursului;	 a	 doua	
descrie	 arhitectura	 gândirii	 în	 planiicare;	 a	
treia	detaliază	metodele	cele	mai	eiciente	de	
lucru,	 iar	 cea	de	a	patra	deschide	 cursul	 spre	
celelalte	discipline.
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Tabelul	 de	 la	 paginile	 următoare	 detaliază	
compoziția	prelegerilor	care	formează	cursul.	
Ele	sunt	împărțite	în	patru	secțiuni.	Logica	lor	
este	următoarea:

•	Prima	secțiune,	intitulată	Fundamente,	
cuprinde	o	suită	de	prelegeri,	care	tratează	
modul	de	lucru	în	proiectarea	urbană	și	în	
planiicarea	teritorială,	precum	și	stadiul	
actual	al	teoriei	și	al	practicii	în	planiicare;

•	 Ea	este	urmată	de	secțiunea	intitulată	
Metode	de	formulare	a	obiectivelor	și	de	
luare	a	deciziilor,	care	explică	și	detaliază	
arhitectura	sistemelor	de	obiective	
folosite	în	planiicare,	analizele	pe	care	ele	
se	fundamentează,	precum	și	metodele	de	
prognoză	și	de	evaluare,	care	inluențează	
eiciența	deciziilor	luate;

•	A	treia	secțiune	este	dedicată	
Managementului	planiicării,	atingând	
două	teme	principale:	stimularea	
creativității	și	gestiunea	cooperării;

•	Ultima	secțiune	este	intitulată	Deschideri,	
iind	dedicată	gestiunii	dezvoltării	durabile	
și	a	poziției	planiicării	românești	în	acest	
context.

COMPOZIȚIA
PRELEGERILOR
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Secțiunea	A: Fundamente.
P01 Ipoteze, legi și teorii: Ghidul utilizatorului

Prima	prelegere	răspunde	la	următoarea	suită	de	cinci	întrebări	

fundamentale	pentru	exercițiile	de	planiicare	urbană	și	teritorială:	

Ce	este	o	teorie?	Care	este	diferența	între	o	explicație	și	o	teorie?	Ce	

înseamnă	o	teorie	valoroasă?	Cum	se	construiesc	teoriile?	și,	în	ine,	cum	

se	testează	teoriile?

P02 Ce sunt și cum se fac studiile de caz
A	doua	prelegere	analizează	critic	metoda	studiilor	de	caz.	Mai	exact,	

ea	pune	studiile	de	caz	în	contextul	mai	larg	al	formulării	și	al	veriicării	

teoriilor,	răspunzând	astfel	la	două	întrebări	principale:	prima,	cum	se	

face	selecția	studiilor	de	caz?	Iar	a	doua,	care	sunt	limitele	studiilor	de	caz	

în	formularea	sau	în	testarea	teoriilor?

P03 Teoria planiicării
A	treia	prelegere	cuprinde	o	sinteză	a	teoriilor	folosite	astăzi	în	

planiicarea	urbană	și	teritorială,	precum	și	o	istorie	sintetică	a	evoluției	

lor,	de	la	începutul	perioadei	postbelice	încoace.

P04 Practica planiicării
A	patra	prelegere	arată	modul	de	funcționare	a	practicii	românești	de	

planiicare.	În	plus,	prezentarea	tratează	următoarea	întrebare:	Cât	de	

eicace	este	demersul	românesc	de	planiicare?

Secțiunea	B: Metode de formulare a obiectivelor și de 
luare a deciziilor.

P05 Sistemele de obiective și deciziile
A	cincea	prelegere	explică	atât	arhitectura	sistemelor	de	obiective	

folosite	în	planiicare,	cât	și	metodele	lor	de	construcție.

P06 Metode de analiză
A	șasea	prelegere	discută	tipurile	de	analiză	alate	la	îndemâna	

planiicatorului.	Prezentarea	relaționează	iecare	tip	de	analiză	la	

domeniul	său	speciic	de	studiu,	subliniind,	în	același	timp,	limitările	sale.

Tabelul	1:	Compoziția 

prelegerilor.
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P07 Metode de prognoză
A	șaptea	prelegere	tratează	problema	planiicării	într-un	context	al	

incertitudinii,	atingând	tema	riscurilor	și	a	limitărilor	inerente	tehnicilor	

de	prognoză.

P08 Metode de evaluare
A	opta	prelegere	prezintă	succint	trei	metode	uzuale	de	evaluare:	analiza	

cost–beneiciu,	matricea	preferințelor	și	metoda	evaluării	argumentativ-

verbale.	Cele	trei	metode	de	evaluare	sunt	poziționate	în	contextul	

problemei	raționalității	în	planiicare.

Secțiunea	C: Metode de management al planiicării.
P09 Metode de structurare a gândirii și de stimulare a 

creativității
A	noua	prelegere	explică	modul	de	gândire	dedicat	planiicării	urbane	și	

celei	teritoriale.

P10 Gestiunea cooperării
A	zecea	prelegere	lămurește	necesitatea	cooperării	în	planiicarea	urbană	

și	în	cea	teritorială.	De	asemenea,	prezentarea	arată	și	problemele	care	

apar	în	exercițiile	de	gestiune	a	cooperării.

P11 Monitorizarea
A	unsprezecea	prelegere	descrie	sintetic	câteva	metode	de	monitorizare:	

monitorizarea	generală,	monitorizarea	implementării,	iar	la	inal,	

monitorizarea	impactului.

Managementul planiicării
A	doisprezecea	prelegere	este	dedicată	în	întregime	gestiunii	procesului	
de	planiicare	și,	implicit,	metodei	antecedentelor.

Secțiunea	D: Deschideri.

Monitorizarea și controlul dezvoltării durabile
Penultima	prelegere	deschide	cursul	spre	problematica	actuală	a	gestiunii	
dezvoltării	durabile.

P12 Viziuni
Ultima	prelegere	este	dedicată	exclusiv	viitorului	planiicării	românești	

în	contextul	ei	european.	Astfel,	prezentarea	este	o	analiză	relexivă	a	

stadiului	metodologic	în	care	se	ală	planiicarea	românească	actuală,	

precum	și	o	schiță	a	posibilelor	sale	direcții	de	evoluție.

Tabelul	1	(continuare):	
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Cele	 paisprezece	 prelegeri	 sunt	 însoțite	 de	
o	 suită	 de	 paisprezece	 lucrări	 săptămânale.	
Fiecare	 lucrare	 durează	 câte	 două	 ore.	 La	
începutul	 iecărei	 lucrări,	 studenții	 primesc	
câte	un	extras	din	textele	oferite	în	bibliograia	
alcătuită	la	inalul	acestui	text.	Uneori	textele	
sunt	însoțite	de	exerciții	scurte.

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

COMPOZIȚIA
LUCRĂRILOR
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L01 Construcția unui proiect de cercetare

L02 Logica studiilor de caz

L03 Teoriile echilibrului și ale dezechilibrului

L04 Modelare și intuiție

L05 Logica sistemelor de obiective

L06 Logica analizelor urbane și teritoriale

L07 Prognoze și risc

L08 Scopurile și structurile diferitelor tipuri de evaluări

L09 Problema creativității

L10 Rețele și negocieri

L11 Monitorizare și control

L12 Creșterea și declinul planiicării strategice

L13 Bazele compensărilor pentru protecția mediului

L14 Reguli urbane și teritoriale

Tabelul	2:	Compoziția lucrărilor 
asociate prelegerilor.
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4
EVALUAREA

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

Standardele	 minime	 de	 performanță,	 după	 care	
vor	i	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	i	veriicate	
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	
veriicată	în	cadrul	acestui	exercițiu	este	
capacitatea de sinteză	și	de argumentare.

Anonymous, Leendert Springer (I), J. Fleuss, 1829-1830, Studentensociëteit Minerva te Leiden, 1829-1830.
Imagine disponibila la adresa: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.525930 [03.09.2015].
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Lista	bibliograică	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	 i	 folosite	 în	
cadrul	lucrărilor.
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