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PARTEA I-a.
SPAÞIUL – VARIABILÃ CENTRALÃ ÎN ECONOMIE ªI
SISTEME DE AªEZÃRI

1. Spaþiul geografic ºi ºtiinþa spaþiului
1.1. Despre spaþiu geografic
1.2. Spre o ºtiinþã a spaþiului?

2. Spaþiul economic, ca subspaþiu particular
3. Teritoriu, ca subspaþiu geografic
2.1. Teritoriu, ca interfaþã a relaþiei naturã-societate.
2.2. Teritorialitatea

4. Discontinuitãþi spaþiale
4.1. Definiþia discontinuitãþii
4.2. Tipuri de discontinuitãþi
4.3. Rolul discontinuitãþilor în organizarea spaþiului
4.4. Discontinuitãþile spaþiale ºi dezvoltarea teritorialã
4.4.1. O nouã paradigmã în dezvoltarea teritorialã
4.4.2. Discontinuitãþile ºi dezvoltarea regionalã
4.4.2.1. Relaþia regiune – discontinuitate spaþialã
4.4.2.2. Dezvoltarea regionalã, ca proces de eliminare a
discontinuitãþilor

5. Spaþiul în noua economie bazatã pe cunoaºtere
5.1. Structurarea spaþiului ºi noua economie.
5.2. Universitãþile, promotori ai economiei bazate
cunoaºtere
5.3. Implicarea universitãþilor în dezvoltarea regionalã
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PARTEA a II-a
ECONOMIA – PERSPECTIVÃ GEOGRAFICÃ

1. Geografia economicã ºi economia spaþialã
1.1. Punctul de vedere al economiei: sistemul economic
1.2. Punctul de vedere al geografiei economice

2. Teorii ºi modele în geografia economicã
2.1. Necesitatea generãrii de teorii ºi modele
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2.2. Conceptul de sistem
2.3. Sisteme în geografia economicã

3. Geografia economicã, o ºtiinþã în acþiune
3.1. Obiectul de studiu al geografiei economice
3.2. Criza structuralã – explicaþii
3.4. Concluzii despre obiectul geografiei economice
3.5. Teme rar abordate în geografia economicã.
3.6. Abordarea în spiritul economiei mediului

4. Concepte ºi idei fundamentale ale geografiei
economice
4.1. Despre „economie”
4.2. Posibilitãþi de producþie ale unei unitãþi spaþiale
4.3. Conceptele întreprindere, fabricã, diviziunea muncii (din
perspectivã regionalã)
4.4. Decizii de localizare
4.5. Ipoteze în explicarea localizãrii întreprinderilor
4.6. Calculul total al economiei naþionale
4.7. Balanþa de plãþi
4.8. Calculul economic total al mediului
4.9. Un model al utilizãrii sociale a spaþiului ca instrument în
cercetarea geografico-economicã

5. Organizarea spaþialã a sectorului primar dupã
principii economice
5.1. Includerea teoriei utilizãrii terenurilor a lui von Thünen
în sistematica abordãrilor teoretice din geografia
economicã
5.2. Teoria utilizãrii terenurilor a lui von Thünen
5.3. Modificãri spre aplicabilitatea teoriei lui von Thünen
5.4. De la teoria utilizãrii terenurilor la teoria utilizãrii
terenurilor urbane

6. Organizarea spaþialã în sectorul secundar dupã
principii economice
6.1. Geografia industriei microanalitice
6.1.1. Consideraþii generale privind modelele de localizare
uniproductive.
6.1. 2. Localizarea raþionalã a lui Weber
6.1.3. Dezvoltarea teoriei de localizare industrialã a lui
Weber
6.1.4. Alþi factori de localizare
6.1.5. Alegerea localizãrii
6.1.6. Procesul de decizie
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6.1.7. Acþiunea factorilor de localizare în funcþie de diferite
probleme
6.1.8. Concluzii privind teoria localizãrii a lui Weber
6.2. Geografia industriei macroanalitice
6.2.1. Importanþa regionalã a alegerii localizãrii firmelor
formate din mai multe întreprinderi
6.2.2. Efecte economice regionale ale activitãþii
întreprinderilor
6.2.3. Alte elemente importante în teoria localizãrii

7. Geografia sectorului economic terþiar ºi cuaternar
7.1. Despre divizarea economiei în sectoare
7.2. Modelul de dezvoltare al lui Fourastie
7.3. Divizarea sectorului terþiar în sectoare de sine-stãtãtoare
7.4. Locurile centrale ºi domeniile lor de aplicaþie
7.4.1. Teoria locurilor centrale
7.4.2. Limite ale teoriei locurilor centrale
7.4.3. Probleme în cercetãrile empirice
7.4.4. Teoria locurilor centrale ºi planificarea dezvoltãrii
urbane
7.4.5. Rolul Locurilor centrale în planificarea teritoriului
7.4.6. Locurile centrale în planificarea spaþiului din
Lumea a Treia
7.4.7. Locurile centrale ºi serviciile pentru întreprinderi

8. Teoriile de creºtere regionalã
8.1. Transformarea pe termen lung a structurii economice
8.2. Indicatori privind performanþa economicã
8.3. Determinantele creºterii economice regionale
8.4. Teoria neoclasicã a creºterii regionale
8.5. Teoria postkeynesianã
8.6. Teoria bazei exporturilor ca teorie explicativã a creºterii
regionale
8.7. Teoriile treptelor economice
8.8. Teorii ale polilor ºi centrelor de creºtere
8.8.1. Câteva remarci
8.8.2. Despre abordãrile teoretice ale polarizãrii sectoriale
8.8.3. Despre abordãrile teoretice ale polarizãrii regionale

9. Teorii privind transformarea tehnologicã regionalã
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9.1. Cercetarea inovaþiilor ºi a difuziei lor
9.1.1. Despre termenul de inovaþie
9.1.2. Procesul de inovare
9.1.3. Procesul de difuzie a inovãrii
9.1.4. Exemple de aplicare a modelelor de difuzie a
inovaþiilor
9.1.5. Recunoaºteri ºi limite ale modelelor, rezultate din
cercetarea inovaþiilor ºi difuziei
9.2. Teoria ciclului de viaþã a produsului, ca teorie a localizãrii
9.3. Teoria valurilor lungi, ca teorie a dezvoltãrii spaþiale
9.3.1. Teoria valurilor lungi ºi ciclurile cronologice ale vieþii
9.3.2. Teoria valurilor lungi ºi a ciclurilor spaþiale ale vieþii

PARTEA a III-a
SISTEMELE DE AªEZÃRI ªI DEZVOLTAREA ECONOMICÃ

1. Aºezarea umanã – loc de concentrare a activitãþilor
economice
1.1. Apariþia ºi dezvoltarea aºezãrii umane – justificatã de
raþiuni economice
1.2. Rolul activitãþilor economice în dinamica aºezãrilor
umane

2. Sistemul de aºezãri ºi relaþiile economice
2.1. Definiþia sistemului de aºezãri
2.2. Relaþiile economice din structura unui sistem de aºezãri

3.

Teorii economice, utilizate
sistemelor de aºezãri

în

fundamentarea

3.1. Teoria atracþiei urbane
3.2. Teoria bazei economice urbane
3.3. Teoria difuziei spaþiale

4. Influenþe economice asupra unor principii ce
guverneazã sistemele de aºezãri
4.1. Activitãþile economice ºi ierarhizarea
4.2. Centralitatea ºi polarizarea funcþionalã
4.3. Specializarea ºi activitãþile economice

5. Economia, ca “motor” al evoluþiei sistemelor de
aºezãri
5.1. Procese economice contemporane ºi rolul lor în dinamica
sistemelor de aºezãri
5.2. Dinamica sistemului românesc de aºezãri, ca efect al
dezvoltãrii economice diferenþiate
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6. Sistemul de aºezãri, vector al creºterii economice
regionale
6.1. Regiunile funcþionale ºi sistemele de aºezãri.
6.2. Iniþiativa antreprenorialã ºi structurarea sistemelor de
aºezãri
6.2.1. Raportul dintre structurare ºi organizare.
6.2.2. Iniþiativa antreprenorialã – act de creaþie al unei
aºezãri/sistem de aºezãri
6.2.3. Inserþia iniþiativei antreprenoriale în spaþiu
6.2.4. Iniþiativa antreprenorialã, ca instrument în
structurarea spaþiului
6.3. Sistemul de aºezãri ºi tratamentul ariilor profund
dezavantajate
6.3.1. Conceptul de arie profund dezavantajatã.
6.3.2. Elemente privind tratamentul ariilor profund
dezavanatajate
6.3.3. Tratamentul ariilor profund dezavanatajate.
6.3.4. Sistemele locale ºi interlocale de aºezãri ca
instrumente în dezvoltarea la nivel de microscarã.
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