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ELEMENTE
DE
CONTEXT

Imagine proprietate a autorului. © 2015 – Claudiu Runceanu

Evoluția societății omenești poate fi împărțită
Societatea
preîn trei etape majore, fiecare fiind caracterizată
industrială,
industrială și de o pondere dominantă în economie a unui
postanumit sector de activitate: societatea
industrială
preindustrială

(caracterizând

perioada

anterioară revoluției industriale) în care
ponderea dominantă revine sectorului primar;
societatea industrială (caracterizând perioada
cuprinsă aproximativ între 1750-1950) în care o
pondere importantă este deținută de sectorul
secundar, urmare a generalizării utilizării în
producție a forței aburului iar mai apoi, a
electricității;

societatea

postindustrială

(urmând anilor 1950) în care schimbarea
semnificativă este determinată de ponderea
însemnată a sectorului terțiar.
Aceste caracteristici se regăsesc atât în modul
în care este organizată producția, cât și în locul
pe care îl ocupă aceasta în oraș. Impactul
distribuției spațiale și al organizării zonelor de
producție este mult mai vizibil însă în perioada
industrială și cea post-industrială, motiv
pentru care cursul focalizează mai mult asupra
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De la o
localizare
empirică, la
teoriile
localizării

acestor două etape semnificative.
Dacă în perioada ce a urmat revoluției
industriale, producția se localizează oarecum
spontant în relație cu sursele de materii prime
și cu căile de aprovizionare, treptat, se poate
observa o diversificare a acestor criterii de
localizare și o preocupare științifică de
identificare a amplasamentului ideal, luând în
considerare o serie de alte avantaje precum
relația cu forța de muncă, sursele de energie
(cărbune, apă), piața și transporturile. Primele
trei categorii majore de criterii vor guverna
logica localizării zonelor industriale de tip
clasic.
Preocupările privind determinarea rațională a
amplasamentului

producției

(identificate

inclusiv în lucările lui Adam Smith) vor
alimenta adevărate teorii ale localizării, ca o
categorie aparte a teoriei economice. În
fundamentarea

acestora,

o

contribuție

importantă a avut Johann Heinrich Von
Thunen, cu lucrarea Statul izolat (1828), în
care subliniază dependența costului total, de
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distanța față de piață.
Von Thunen va avea o serie de continuatori
precum Wilhelm Roscher în Germania, Ernest
Ross în Anglia și Achille Loria în Italia care iau
în

considerare

rolul

naturii

și

al

câștigului/pierderii în greutate a procesului
productiv în determinarea localizării producției
industriale cu costul cel mai mic și care vor
fundamenta o nouă teorie, a lui Alfred Weber
(Teoria locației industriilor, 1909). Acesta
constată

că,

geografice

deși

în

nu

costurile

există

diferențe

de

producție,

localizarea optimă este dictată de punctul
unde

sunt

atinse

costurile

minime

de

1

transport.

Pe lângă logica localizării avantajoase a
producției, preocupările privind organizarea
zonelor de producție industrială și localizarea
acestora în oraș vor viza inclusiv obținerea
1

Dincă Dragoș,
Dumitrică Cătălin,
Dezvoltare și
planificare urbană,
Ed.
Prouniversitaria,
București, 2010

eficienței printr-o mai bună organizare a
producției și a forței de muncă. În acest sens,
sunt esențiale contribuțiile lui Frederick Taylor
și ale lui Henry Ford.
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În lucrarea intitulată The Wealth of Nations
(1776), Adam Smith identifică avantajele pe
care le aduce diviziunea muncii în creșterea
productivității, descompunând procesul de
producție în operații simple care să fie
realizate de către muncitori specializați. 2
O sută de ani mai târziu, Frederick Winslow
Taylor studiază în detaliu procesele industriale
în scopul segmentării lor în operațiuni simple
care ar putea fi cronometrate și organizate cu
exactitate.

Apare

(managementul

astfel

științific)

ca

taylorismul
sistem

de

producție destinat să maximizeze rezultatele
industriale cu consecințe asupra organizării
producției industriale.3
Principiile taylorismului sunt puse în practică
de către Henry Ford prin reducerea timpilor
parazitari urmare a introducerii liniei de
asamblare. Fiecare muncitor va avea de făcut
o operațiune simplă, repetitivă, pe măsură ce
corpurile de mașină se deplasează pe linia de
2

Giddens Anthony,
Sociologie, Ed. All,
2010
3
Ibidem

asamblare. Ford se numără de asemenea
printre primii care au înțeles că producția de
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masă depinde de o piață de desfacere de
masă.
“Fordismul este numele dat sistemului de
producție de masă, legat de crearea piețelor de
masă. În anumite contexte, termenul are un
înțeles mai specific, referindu-se la o perioadă
istorică din dezvoltarea capitalismului de după
cel de-al doilea război mondial, în care producția
de masă era asociată cu stabilitatea în relațiile
de producție și un nivel ridicat de sindicalizare.”4
“Apărut după perioada de criză din 1929-1930,
fordismul a fost un sistem politic relativ stabil,
compus din câteva procese care se susțineau
reciproc. [...]Fordismul implica un cerc susținut
de creștere bazat pe producția de masă,
creșterea productivității bazată pe economiile de
scară,

creșterea

productivitate,

veniturilor

creșterea

cererii

legate
de

de
masă

datorită salariilor sporite, creșterea profiturilor
bazate pe utilizarea completă a capacității de
producție și investiții crescute în echipamentele
și tehnica producției de masă. […] [Fordismul]
4

implica un consum de mărfuri standardizate, de
Ibidem, p. 704
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masă, în familii nucleare, și punerea la dispoziția
populației a unor bunuri și servicii colective și
standardizate de către statul birocratic.” 5
În raport cu acest mod de producție, pot fi
evidențiate o serie de caracteristici ale
fordismului:
(1) este un mod de acumulare bazat pe
creșterea extensivă a producției și a
consumului (inclusiv prin acordarea de
salarii mari muncitorilor care să le permită
o mai mare capacitate de consum a unor
fluxuri mari de produse standardizate și
5

Jessop Bob,
Thatcherism and
Flexibility: The
White Heat of a
Post-Fordist
Revolution, in Bob
Jessop et al. (eds),
The Politics of
Flexibility, Edward
Elgar, Aldershot,
1991 citat de
Chelcea Liviu,
Bucureștiul
postindustrial:
memorie,
dezindustrializare
și regenerare
urbană, Ed.
Polirom, Iași, 2008,
p. 14-15

relativ ieftine realizate de economie);
(2) integrează organizarea științifică a muncii
industriale (taylorismul) – lucrul pe bandă
rulantă ,

specializarea

operațiilor

tehnologice și standardizarea;
(3) determină concentrarea în același loc (în
cadrul aceleeași întreprinderi) a tuturor
operațiilor necesare obținerii produsului
finit;
(4) determină

concentrarea

unităților

de

producție în scopul valorificării efectelor
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economiilor de scară (beneficii pe care le
au firmele atunci când se localizează unele
alături de celelalte – atragerea de furnizori,
atragerea mai multor clienți, etc).
Vestul Europei îmbrățișează după cel de-al
doilea război mondial doctrina economică
keynesiană, iar statul occidental, devenit stat
binefăcător sau stat-providență, se ocupă de
garantarea producției și a consumului: statul ia
deciziile importante de echipare a teritoriului
(ocupându-se

inclusiv

de

asigurarea

de

comenzi agenților productivi) și gestionează
dezechilibrele sociale asigurând securitatea și
liniștea societății.

Caracteristici În cele ce urmează, sunt enumerate câteva
ale producției dintre caracteristicile producției industriale
industriale
urmând paradigma postbelică a fordismului:
urmând
paradigma
(1) sistem industrial bazat pe o producție de
postbelică a
masă standardizată (urmând modelul
fordismului
fordist) susținut de garantarea de către stat
a consumului de bază;
(2) stat al bunăstării bazat pe doctrina
economică keynesiană și suport politic larg
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pentru ocuparea totală a forței de muncă;
(3) dominația bărbaților pe piața forței de
muncă, femeia întorcându-se la rolul
antebelic orientat spre casnic și consum;
(4) imigrație la scară mare din fostele colonii
europene;
(5) abordare exploatativă a mediului;
(6) concentrarea

muncitorilor

și

a

consumatorilor în orașe;
(7) sistem politic internațional caracterizat de
confruntarea vest-est și de hegemonia
economică și militară a Statelor Unite și a
URSS.
În

acest

context,

Vestul

Europei

este

caracterizat de stabilitate socială și creștere
economică facilitate de sistemul fordist și
garantate de statul bunăstării keynesian, în
timp ce Estul Europei este caracterizat de
sistemul socialist de planificare centralizată în
cadrul unui sistem economic centralizat.
Estul Europei prezintă astfel o serie de
particularități ce s-au făcut resimțite și la noi:
este

dominat
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de

doctrina

dezvoltării

echilibrate a teritoriului și de dezideratul
distribuției echilibrate a PIB, motiv pentru care
industria ar trebui dezvoltată în toate orașele
țării, servind drept motor al dezvoltării;
asigurarea nevoilor proprii este de preferat să
fie

realizată prin

producția

internă;

în

structurarea industriei la nivel național, este
evidentă organizarea industriilor în rețea,
generând

interdependența

unităților

industriale.
La jumătatea anilor 1970 însă, paradigma
postbelică este subminată de noi tendințe:
reducerea

ratei

de

creștere

economică

(determinată de criza petrolului din 1973) și
supra-acumularea determinată de producția
industrială fordistă, prefigurându-se trecerea

Postfordismul
și
reorganizarea
zonelor
de
producție

către o nouă paradigmă, cea postfordistă.
“Postfordism – termen popularizat de Michael
Piore și Charles Sabel în The Second Industrial
Divide (1984), și care descrie noua perioadă a
producției

economice

capitaliste,

în

care

flexibilitatea și inovația sunt maximizate pentru
a veni în întâmpinarea solicitărilor pieței prin
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Caracteristici
ale producției
industriale în
condițiile
trecerii
la
neofordism

produse diverse, individualizate.”6
Noua paradigmă socială, economică și politică
(post 1970) materializată de postfordism este
caracterizată de următoarele trăsături:
(1) declinul

industriei

manufacturiere

ca

principal motor economic și înlocuirea sa
prin economia bazată pe cunoaștere
(knowledge based economy);
(2) fragmentarea condițiilor de lucru, declinul
organizării colective a muncii și a politicii
bazate pe clase, polarizarea forței de
muncă în muncitori calificați și bine plătiți
și

forța

de

muncă

necalificată

și

“dispensabilă”, nivel ridicat al șomajului;
(3) fragmentarea consumului;
(4) fragmentarea geografică – polarizarea
rezidenților

dezavantajați

în

cartiere

urbane în declin; poli urbani situați în alte
părți.
Consecințele trecerii la neofordism:
(1) descentralizarea
6

Giddens Anthony,
Sociologie, Ed. All,
București, 2010, p.
718

activităților

și

deconcentrarea spațială;
(2) activitățile industriale dinamice nu mai
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depind de marile orașe ci de micile așezări
urbane sau rurale (adesea lipsite de o
istorie industrială);
(3) în orașe, industria este localizată în zone
funcționale special amenajate pentru a
găzdui

activități

dinamice;

calitatea

mediului devine prioritară;
(4) piețele

de

desfacere

au

devenit

fragmentate, manifestându-se fluctuații
atât cantitative cât și calitative;
(5) rolul statului și al proprietății publice s-a
modificat semnificativ, prin intervenția sa
din ce în ce mai redusă în economie și
importanța

mai

mică

acordată

7

consumului.
7

UAUIM, INCD-UP,
IG, UD - Definirea
Zonelor Urbane
Purtătoare de
Dezvoltare în
Teritoriu ca factor
de anticipare şi
stimulare a ridicării
calității vieții
urbane prin
restructurarea
economică
sectorială - studiu
în cadrul
programului
AMTRANS 2002

Aceste schimbări semnificative s-au făcut
resimțite în Vestul Europei după anii 1970, iar
în Europa de Est au devenit pregnante de abia
după 1990. Trecerea la neofordism este
caracterizată de decăderea marilor platforme
industriale și de apariția unor noi zone
purtătoare

de

dezvoltare

care

răspund

criteriilor de flexibilitate a producției și
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valorificare a inovației tehnologice.

Noi zone
purtătoare de
dezvoltare

“Zonele purtătoare de dezvoltare reprezintă
grupări de activități de vârf, tractante pentru
dezvoltare, localizate pe un anumit area definit
(interior, tangent sau exterior unei localități) sau
dispersate în mai multe localități dintr-un
teritoriu, rezultat al adaptării la transformările
socio-economice din perioada post-industrială, a
informatizării și globalizării.”8
Vechile spații industriale și marile platforme
industriale încep să fie părăsite treptat urmare
a prăbușirii modelului fordist, proces urmat de
apariția și diversificarea unor noi zone de
activități sub forma parcurilor de activități
(parcuri industriale, comerciale, artizanale, de
servicii, parcuri științifice și tehnologice), a
centrelor de afaceri, a districtelor industriale,
etc.
Tipurile de zone purtătoare de dezvoltare care
vor face obiectul studiului în cadrul disciplinei
Problematica teritorială a zonelor de activități
sunt: platformele logistice, polii de transfer,
parcurile de activități (parcuri industriale,

8

Ibidem, p. 103
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parcuri de afaceri, comerț și servicii), parcurile
științifice

și

tehnologice,

tehnopolii

și

clusterele de activități.

În

vederea

clarificării

diferențelor

terminologice, în cele ce urmează sunt
prezentate

definițiile

principalelor

zone

purtătoare de dezvoltare care vor fi tratate în
cadrul cursului.

Platforme
logistice

Concentrarea spațială a activităților logistice,
urmare a delocalizării logisticii din zonele
portuare, a determinat apariția platformelor
logistice. Acestea “ sunt grupări funcționale de
importanță regională/internațională cuprinzând
servicii, distribuție și producție, situate în
exteriorul localităților, în punctele de conexiune
a

mai

multor

tipuri

de

transporturi

internaționale (rutiere, feroviare, aeriene și
navale). Pot avea ca arie de influență o regiune
continentală, una sau mai multe regiuni ale
aceleiași

țări

și

pot

constitui

pasarele

intercontinentale. Sunt destinate în general
activității profesioniștilor gestiunii de mărfuri,
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antrepozite, transporturi și comerț la care se
adaugă activități de montaj, producție și alte
activități similare unor zone libere (portofranco).”9
Tot în domeniul logisticii apare un nou
concept, cel de pol de transfer. În privința
definiției sale, există încă dispute cu privire la
rolul și locul său în lanțul logistic, numeroși
autori considerându-l mai curând echivalentul
centrului de distribuție (ca ultim element în
lanțul sistemului logistic).

Poli de
transfer

“Polii de transfer sunt concentrări de activități
legate de articularea dintre marile fluxuri de
mărfuri de pe rutele internaționale cu cele
locale, destinate transferului mărfurilor de pe
mijloacele grele de transport pe cele admise pe
străzile localității sau cu capacități mici. Astfel
de activități includ: depozitarea în spații
acoperite și descoperite (cu vânzare numai
pentru mărfuri aflate în campanii promoționale
și mărfuri care nu pot fi transportate la domiciliu
cu autoturismul personal), producție, montaj,

9

Ibidem, p. 105

birouri

ale

companiilor,
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facilități

pentru

transportatori, vamă, telecomunicații, spații
pentru târguri și expoziții, alte servicii ale
transportatorilor, etc.”10
După anii 1970, locul de implantare predilectă
a activităților productive și de servicii l-au
reprezentat

parcurile

de

activități,

ca

alternativă la vechile unități de producție
industrială prea puțin adaptate noii paradigme
neofordiste.

Parcuri de
activități

”Parcurile de activități reprezintă o categorie
nouă de zonă de activități purtătoare de
dezvoltare legată de tehnologii avansate
conținând cercetare-dezvoltare (servicii pentru
facilitarea aplicării inovațiilor, pepiniere de
întreprinderi), învățământ superior și formare
profesională, activități productive din domenii
de vârf și servicii conexe, expoziții, facilități
pentru angajați și clienți. Parcurile de activități
sunt situate pe autostrăzi sau pe artere
principale de circulație spre centrul orașului și
sunt localizate într-un cadru arhitecturalurbanistic și peisager de înaltă calitate (se
urmărește asigurarea unui aspect atractiv și

10

Ibidem, p. 108
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reprezentativ pentru prestigiul internațional).”11

Parcuri
științifice și
tehnologice

Parcul științific și tehnologic reprezintă o
“organizație gestionată de specialiști, al cărei
scop principal constă în creșterea bunăstării
comunității sale prin promovarea culturii
inovației

și

instituțiilor

competitivității
de

cunoaștere

de

tehnopol

afacerilor
care

îi

și
sunt

asociate”12.
Conceptul

se

răspândește

începând cu anii 1970, urmare a succesului
sectorului IT din Silicon Valley și Route 128 și a
numeroaselor studii care încearcă să găsească
explicații pentru măsura în care inovația
tehnologică
economică.

asigură
Înțeles

ca

competitivitate
o

concentrare

geografică locală, într-un mediu de calitate, de
întreprinderi inovatoare (în majoritate IMMuri) situate în proximitatea centrelor de
cercetare, de formare științifică și organizare
11

Ibidem, p. 105
12
Definiție
formulată de
Asociația
internațională a
parcurilor științifice
și tehnologice IASP

financiară care nu au în mod obligatoriu
legătură cu exteriorul, tehnopolul amintește
de conceptul de pol de creștere și de teoria
polarizării formulată de Francois Perroux în
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anii 1950.

Tehnopoli
clustere

și “Tehnopolii

sunt

structuri

de

dezvoltare

economică inițiate la nivel național, regional sau
local, care au misiunea de a promova și dezvolta
inovația în teritoriul lor de influență. Un
tehnopol

constituie

suportul

politicii

de

dezvoltare a unui teritoriu, pornind de la
inovare,

care

favorizează

„fertilizarea

încrucișată” (potențarea reciprocă).”13
Conceptul de tehnopol este destul de greu de
13

UAUIM, INCDUP, IG, UD Definirea Zonelor
Urbane Purtătoare
de Dezvoltare în
Teritoriu ca factor
de anticipare şi
stimulare a ridicării
calității vieții
urbane prin
restructurarea
economică
sectorială - studiu
în cadrul
programului
AMTRANS 2002, p.
109
14
Porter Michael,
The Competitive
Advantage of
Nations, Ed. Free
press, New York,
1990

diferențiat de un alt concept de răsunet care a
fost promovat după 1990, prin publicarea cărții
lui Michael Porter The Competitive Advantage
of Nations, este vorba despre clusterul de
dezvoltare.
Clusterul este o concentrare geografică de
întreprinderi

interconectate,

furnizori

și

instituții asociate dintr-un anumit domeniu de
activitate.14
Remarcând

caracterul

relativ

ambiguu

(determinat de prezența sau lipsa instituțiilor
guvernamentale sau de alt fel în cluster) și slab
operațional al conceptului de cluster, în
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raportul Regional Clusters in Europe15 editat
de Comisia Europeană, sunt introduse trei
concepte distincte: cluster regional; rețea
regională de inovație; sistem regional de
inovație.

Clustere
regionale

Clusterul regional reprezintă o “concentrare de
firme interdependente dintr-un același sector de
activitate sau din sectoare conexe, situată într-o
zonă geografică restrânsă.”16
Rețeaua regională de inovație reprezintă o
“cooperare mai organizată (pe baza unui acord,
n.n.) între firme, fundamentată pe încredere,
norme și convenții, care încurajează activitatea
inovativă a firmelor.”17
Sistemul regional de inovație reprezintă o

15

Isaksen Arne,
Hauge Elisabet
coord.,
Observatory of
European SMEs no.
3/2002, Ed.
European
Commission,
Luxembourg, 2002,
p. 14
16
Ibidem, p. 14
17
Ibidem, p. 14
18
Ibidem, p. 15

“cooperare între firme și alte organizații în
scopul dezvoltării și difuzării cunoașterii.”18
Dacă apariția clusterelor regionale reprezintă
mai curând un fenomen spontan, sistemul de
inovație regional are un caracter planificat și
sistemic.
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2
UTILITATEA
CURSULUI
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Obiectivele
cursului

Cursul

are

drept

obiectiv

principal:

înțelegerea evoluției sistemelor de așezări în
relație cu distribuția teritorială, rolul și
funcționalitatea

zonelor

de

activități

productive și de servicii la nivel urban, regional
și național.
În privința obiectivelor specifice, la finalizarea
cu succes a acestei discipline, studenții vor fi
capabili:
(1) să explice evoluția așezărilor prin prisma
localizării, organizării și dezvoltării zonelor
de activități productive și de servicii;
(2) să utilizeze corect concepte specifice
precum: platformă industrială, parc de
activități, platformă logistică, pol de
transfer, parc industrial, parc științific și
tehnologic, parc de comerț și servicii, parc
artizanal și manufacturier, cluster de
activități, cluster inovativ;
(3)

să analizeze oportunități și riscuri în

dezvoltarea teritorială, legate de distribuția
zonelor de activități productive și de servicii la
nivel local (urban/periurban) și regional.
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Competențele În privința competențelor dobândite, prin
dobândite
conținutul pe care îl abordează, cursul se
raportează la două dintre competențele
generale și la o competență specifică.
CG1. Interpretarea complexă, într-o abordare
holistică, a proceselor de dezvoltare și a
evoluției sistemelor de așezări în context
teritorial.
Disciplina Problematica teritorială a zonelor
de activități își propune să clarifice contribuția
pe care zonele purtătoare de dezvoltare o au
asupra evoluției așezărilor, sub aspectul
locurilor de muncă, al contribuției la bugetul
central și cel local sub formă de taxe și
impozite,

sub

așezărilor

și

aspectul
a

competitivității

sistemelor

de

așezări.

Raportarea la competența CG1 se face prin
prisma obiectivului general al disciplinei:
înțelegerea evoluției sistemelor de așezări în
relație cu distribuția teritorială, rolul și
funcționalitatea

zonelor

de

activități

și

explicarea

productive și de servicii.
CG2.

Utilizarea
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adecvată

corespunzătoare a terminologiei, conceptelor,
teoriilor, modelelor și metodelor specifice
amenajării

teritoriului

în

procesele

de

proiectare-cercetare-dezvoltare.
Raportarea

problematicii

disciplinei

la

competența CG2 se realizează prin asimilarea
terminologiei specifice reprezentată de o
varietate de concepte: zonă de activități, zonă
purtătoare de dezvoltare, platformă logistică,
pol de transfer, parc de activități, parc
industrial, parc științific și tehnologic, parc de
cercetare, parc artizanal și manufacturier, parc
de distribuție, comerț și servicii, parc artizanal
și manufacturier, cluster de activități, cluster
inovativ.
CS3. Capacitate de analiză a contextului
economic, social și politic pentru o evaluare
corectă a oportunităților și riscurilor în
dezvoltarea teritorială, pentru înțelegerea,
interpretarea și explicarea sistemelor și
proceselor complexe de guvernanță teritorială
la nivel național, în cadrul european.
Raportarea

la
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competență

constă

în

înțelegerea

dependenței

dintre

profilul

zonelor de producție și servicii și modelul
economic în contextul căruia funcționează. De
asemenea, se are în vedere înțelegerea
implicațiilor

sistemului

de

guvernanță

teritorială asupra localizării, funcționării și
evoluției zonelor de activități purtătoare de
dezvoltare.

Relaționarea
cu alte
discipline

Disciplina Problematica teritorială a zonelor
de activități se relaționează cu două discipline
din cadrul Modulului urbanism și amenajarea
teritoriului 1: disciplina Guvernanță teritorială
inteligentă,

sub

aspectul

înțelegerii

implicațiilor pe care guvernanța dezvoltării le
are asupra atragerii în localizare, dezvoltării și
gestionării pe mai departe a zonelor de
activități purtătoare de dezvoltare; disciplina
Mobilitate durabilă pentru teritorii inteligente,
sub aspectul relației dintre polii de schimb
intermodal și anumite categorii de zone
purtătoare de dezvoltare (platforme logistice,
poli de transfer, parcuri specializate de
activități).
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3
IA
COMPOZIȚIA
PRELEGERILO
ILOR,
LUCRĂRILOR
OR
ȘI
EVALUAREA
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Compoziția
prelegerilor

1. Relația dintre modelele economice și
distribuția/ organizarea zonelor de activități
productive.
2. Contextul

apariției

zonelor

industriale;

preocupări și modele teoretice privind locul
și rolul zonelor de activități productive în
oraș.
3. Fordism – consecințe pentru distribuția și
organizarea

zonelor

de

producție

industrială.
4. Zonele de activități în intervalul 1900-1950.
5. Criza fordismului și neofordism – zonele de
activități în intervalul 1960-1990.
6. Zonele de activități purtătoare de dezvoltare
(parcuri de activități; platforme logistice și
poli de transfer; tehnopoli și clustere de
activități).
7. Parcuri de activități (industriale, comerciale,
de servicii și afaceri) – distribuție și implicații
pentru dezvoltarea teritorială.
8. Parcuri științifice și tehnologice – distribuție
și implicații pentru dezvoltarea teritorială.
9. Platforme logistice și poli de transfer.
33

10. Tehnopoli și clustere de activități.
11. Guvernanța

teritorială

zonelor de activități.
12. Studii de caz 1.
13. Studii de caz 2.
14. Studii de caz 3.
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și

problematica

Compoziția
lucrărilor

În privința organizării lucrărilor de seminar,
acestea se vor desfășura după următoarea
tematică (fiecare tematică urmând a fi tratată în
cadrul a două ședințe de seminar):
1. Factori ai localizării zonelor de activități
1900-1950 - ședințele 1, 2.
2. Factori ai localizării și schimbări structurale
la nivelul zonelor de activități 1960-1990 ședințele 3, 4.
3. Problematica

parcurilor

industriale

-

ședințele 5, 6.
4. Problematica parcurilor de afaceri, comerț și
servicii - ședințele 7, 8.
5. Problematica

parcurilor

științifice

și

tehnologice - ședințele 9, 10.
6. Problematica platformelor logistice și a
polilor de transfer - ședințele 11, 12.
7.

Problematica tehnopolilor și a clusterelor de
activități - ședințele 13, 14.
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Metode de
evaluare

Promovarea disciplinei este condiționată de
promovarea cursului și a seminarului asociat,
prima asigurând un procent de 60% din nota
finală, iar cea de-a doua, un procent de 40%.
În privința cursului, metoda de evaluare constă
în evaluarea pe parcurs și o evaluare finală sub
formă de colocviu. Crieteriile de evaluare
utilizate constau în: aprecierea nivelului de
asimilare a cunoștințelor și noțiunilor; utilizarea
corectă

a

termenilor

de

specialitate;

interpretarea condiționărilor determinate de
organizarea și distribuția spațială a zonelor de
activități asupra evoluției așezărilor, respectiv
asupra sistemelor de așezări. Activitatea de
seminar este evaluată pe întreaga durată a
semestrului, sub forma aprecierii calității
studiilor de caz și a prezentărilor realizate de
studenți. Criteriile de evaluare a seminarului
constau în aprecierea următoarelor aspecte:
participarea activă la prezentările și debaterile
realizate; capacitatea de documentare și
sinteză; intepretarea și explicarea proceselor de
dezvoltare; calitatea prezentării.
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