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URBANISM ȘI SISTEMATIZAREA TERITORIILOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Construcții Geodezie şi Cadastru 

Catedra/departamentul Urbanism și Design Urban 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 584.3 Evaluarea imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 
redusă) 

4; 
6 E 

S - unitatea de 
curs de 

specialitate 

O – unitatea 
de curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Lucrare 
grafică 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire aplicaţii 

Zi 120 30 30  30 30 

F/R 120 10 10 50 50 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Topografie 

Conform competenţelor Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare pentru 
soluționarea problemelor profesionale 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Sala de studii pentru desfășurarea prelegerilor este necesar să fie dotată cu calculator, 
proiector și ecran ( condiții necesare pentru realizarea prezentărilor de către cadru 
didactic și de către studenți). Ocupații neprevăzute de planul de lucru nu sunt acceptate. 

Seminar/proiect 
de an 

Aprofundarea materialului teoretic se obține prin realizarea unor variante de calcul 
pentru localități cu un anumit număr de locuitori, rezultatele calculelor se prezintă  sub 
formă de tabele și schemele pe suport hîrtie. 

Proiect de an Proiectul de an se îndeplinește de sine stătător în timpul lucrului individual și parțial la 
seminare. Pentru proiect se prevăd ore de consultații . Proiectul se prezintă la program 
 până la începutul sesiunii de examene pe format A1 suport hîrtie. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

2P. Utilizarea (aplicabilitatea) cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea 
unor variate tipuri de concepte,  situații, procese, proiecte asociate domeniului . 

 Cunoașterea cadrului informațional necesar procesului de evaluare a bunurilor 
imobile, inclusiv ca parte componentă a afacerii (fonduri fixe). 
Identificarea factorilor de influență asupra valorii. 

 Selectarea surselor informaționale (utilizarea aplicațiilor software), culegerea și 
clasificarea informației. 

 Elaborarea și analiza bazei de date specifice domeniului. 
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 Elaborarea rapoartelor de analiză a pieții bunurilor imobile (în funcție de destinația 
bunului imobil). 

Competenţe 
transversale 

 Aplicarea valorilor și eticii profesionale de inginer și executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. 
Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, 
a evaluării și autoevaluării în luarea deciziilor. 

 

 
 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general      Însușirea și studierea urbanizării și implicațiile accelerării acestui proces pe plan 
ecologic,economic,social-demografic sau psihologic în dezvoltarea economică și 
socială a diverselor țări. 

Obiectivele specifice -   să fie capabili să analizeze structura demografică și social - economică actuală, 
precum și impactul asupra dezvoltării localităților rurale. 

 -      să cunoască experiența actuală privind construcția ansamblurilor de locuit și             
principiile de alcătuire urbanistică a ansamblurilor de locuit.  

 -  să fie capabili să analizeze relațiile de circulație și transport în localități, distribuția 
zonală, echiparea și  amenajările tehnico-edilitare.  

-    să cunoască acte legislative și să fie capabili să aplice prevederile lor în practică. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noțiuni și concepte generale. Teritoriul, amenajarea teritoriului, urbanism, 
habitat. 

2 
1 
 T2. Obiective generale ale amenajării teritoriului 2 

T3.  Ierarhia sistemelor urbane. 2 
1 

T4.  Clasificarea localităților. Proiectarea orașelor și localităților rurale. 2 

T5. Termenii de calcul pentru proiectarea urbanistică. Calculul numărului de 
locuitori 

2 
1 

T6.  Clasificarea localităților după destinația funcțională. 2 

T7.  Zonificarea funcțională a localităților. 2 
1 

T8. Clasificarea localităților după structura de sistematizare. 2 

T9. Rețele de transport urban și străzi rurale. Zonele rezidențiale. Structura 
ansamblurilor rezidențiale. 

2 
1 

T10. Zonele rezidențiale. Structura ansamblurilor rezidențiale. 2 

T11. Principiile fizico-tehnice de amplasare a clădirilor pe teren. 2 
1 

T12.  Dotările urbane. Principalele rețele de dotări. 2 

T13. Dreptul de proprietate în urbanism. Documentația de urbanism și          
amenajarea a teritoriului. 

2 
1 

T14. Avizarea documentației. Aprobare documentației. Modificarea 
documentației. 

2 
1 

T15.  Construcțiile și autorizațiile. 2 

Total prelegeri: 30 8 
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Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Datele inițiale pentru  proiectarea localităților rurale. Selectarea       
întreprinderilor pentru complexe de producție. Calculul populației 
localităților rurale și a cartierelor sale. 

 
4 

 
1 

LL2. Calculul întreprinderilor de deservire sociale. Calculul balanței teritoriului 
localității rurale. 

4 1 

LL3. Studiul condițiilor naturale. Alegerea teritoriului pentru amplasarea   
localității. Alcătuirea schemelor de organizare funcțională a teritoriului 
localității rurale. 

 
4 
 

 
1 

LL4. Rețeaua de transport. Alcătuirea planurilor generale a localităților. 
Alcătuirea generală a cartierelor rezidențiale, a hotarelor cartierelor 
rezidențiale. 

 
4 

 
1 

LL5. Determinarea locului centrului și parcului. Elemente de înverzire și 
amenajare. Determinarea tuturor clădirilor de locuit și publice. 
Determinarea hotarelor cartierelor rezidențiale. 

4 1 

LL6.   Trasarea schemei principale de transport a cartierelor rezidențiale, căilor 
de acces și a drumurilor pietonale. Determinarea locului centrului și 
parcului. Elemente de înverzire și amenajare. 

4 1 

LL7.   Calculul și amplasarea terenurilor sportive, zonei de odihnă. Proiectarea 
clădirilor industriale, comunale și de trafic. 

4 1 

LL8.  Proiectarea profilului transversal al străzii rurale. 2 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 8 
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8.   Lege Nr. 163 din 09.07.2010 
9.   SNIP 2,07,01-89* 

 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Lucrare grafică Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

Zi 30% 30% - 40% 

f/r 20% - 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de planificare 
urbană. 

 


