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1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Urbanism şi Arhitectura 

Departamentul Arhitectura 

Ciclul de studii Studii superioare integrate ( licenţă și master) 

Programul de studiu 581.1 Arhitectura 

Anul de studii  Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

V 10 E, L 
S – unitate de curs 

de specialitate 
O - unitate de curs 

obligatorie 
4 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul 
de învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Laborator/ 

seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire 
aplicaţii 

120 30 30 - 30 30 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul: 

Conform planului de 
învăţământ 

Bazele proiectării urbanistice, istoria urbanismului și arhitecturii, cunoașterea 
și înțelegerea teoriilor și ideilor în arhitectură și urbanism. 

Conform 
competenţelor 

Dezvoltarea atitudinii critice și capacității de analiză în raport cu o operă de 
arhitectură  sau un ansamblu arhitectural-urbanistic; Formarea unei culturi 
generale profesionale 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru: 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de 
proiector şi calculator.  

Laborator/seminar Discuții, dezbateri, teme conform conținutului temelor pentru seminare. 
 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1.Cunoașterea și identificarea elementelor ce determină evoluția și dezvoltarea 
localităților urbane și a rețelelor de localități; 
C1.1.Cunoaşterea fundamentelor socio-umane ale activităţii în domeniul 
         arhitectură. 
C1.2. Aplicarea cunoștințelor de istorie a urbanismului și arhitecturii. 

C2.Dezvoltarea spiritului de observație și analiză a spațiului construit și a celui intra-
urban (zone, comunicații, spații publice, fond locuit etc.) în scopul identificării 
discrepanțelor care generează disfuncționalități. 

CT1. Asumarea responsabilităţii propriilor decizii şi acţiuni în situaţii bine definite. 
CT2. Utilizarea cunoștințelor sus-numite și terminilor în comunicarea profesională și 

să dezvolte abilități de comunicare și transmitere a informaţiilor către grupuri şi 
medii profesionale. 

CT3. Cunoașterea și respectarea valorilor și eticii profesionale şi identificarea 
nevoilor proprii de învăţare şi dezvoltare personală şi profesională. 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general familiarizarea studenților cu principiile multidisciplinare care determină 
dezvoltarea orașelor și înțelegerea complexității relațiilor intersectoriale în 
formularea soluțiilor pentru o mai bună organizare a vieții urbane. 

Obiectivele specifice  
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de 
ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

Tematica prelegerilor 

P1. Experiența urbană și aspectele ei în cadrul Teoriei Urbane. 2 

P2. Relația om-oraș. Elemente de psihologie environmentală. 2 

P3. Baza teoretică a Teoriei Urbane. Max Weber și Marxismul. 2 

P4. Activitatea urbanistică în contextul asigurării dezvoltării localitatilor urbane. 2 

P5. Identitatea spațilui urban. Problema partimoniului cultural. 2 

P6. Reabilitarea spațiului urban degradat. 2 

P7. Caracteristica orașului interpretat ca sistem. 2 

P8. Orașul Utopie. Anticiparea viitorului. 2 

P9. Declinul procesului de urbanizare și renașterea orașului în epoca globalizării 
economice. 

2 

P10. Exercitarea puterii în cadrul orașului – teoria elitist vs teoria pluralistă. 2 

P11. Inegalitatea spaţiului intra-urban. Inegalitate şi diferenţiere. 2 

P12. Spațiul public și reconfigurarea spațiului construit. 2 

P13. Orașul contestat - Omul vs automobilul. 2 

P14. Cultura orașului și orașul post-sovietic. 2 

P15. Teoria urbană și repoziționarea orașului în condițiile noii paradigme a 
dezvoltării urbane. Concluzii. 

2 

Total prelegeri: 30 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

S1. Experiența cotidiană în viața de zi cu zi a or. Chișinău. 2 

S2. Determinarea elementelor ce influențează specificul relației om-oraș. 2 

S3. Caracteristicele orașului după Max Weber. 2 

S4. Conceptul Codului Urbanismului și Construcțiilor din punc de vedere al activității 
urbanistice și arhitecturale.  

2 

S5. Identitatea centrului istoric al or. Chișinău. Elemente constituiente.  2 

S6. Diferențierea conceptuală a noțiunilor de „reabilitare” și „reconstrucție”. 2 

S7. Identificarea elementelor constituiente ale orașului.  2 

S8. Perspectiva orașului contemporan prin prisma dezvoltării conceptelor utopice. 2 

S9. Procesul de urbanizare a or. Chișinău. Dinamica și efectele. 2 

S10. Rolul puterii în procesul de dezvoltare a orașelor.  2 

S11. Procesul de segregare urbană și gentrificare în cadrul orașului. 2 

S12. Revitalizarea urbană prin spațiul public. Cazul parcului Superkleim, Copenhaga.  2 

S13. Problema traficului or. Chișinău. Soluțiile or. Viena. 2 

S14. De la orașul post-sovietic la orașul modern. Cazul orașului Chișinău. 2 

S15. Repoziționarea orașului și identificarea noilor perspective.  2 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

- prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare (75% din nr. total de ore); 
- obţinerea notei minime de „5,00” la fiecare dintre atestări (A1, A2); 
- elaborarea și susținerea studiului individual; 
- demonstrarea în proba de evaluare finală a cunoştinţelor teoretice şi practice în materialul 

studiat. 

 


