
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2022-2023 
Anul de studiu III / Semestrul II 

 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Informatica si Inginerie 

1.3. Departamentul  Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului 

1.4. Domeniul de studii Inginerie Geodezica 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii/calificarea* Masuratori terestre si Cadastru 216502-216504- 216507 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism  IG32071 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf.univ.dr. Popa Dorin 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Lect.dr.ing.Voicu Florina 

2.5. Anul de studiu  III 2.6. Semestrul  II 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 39  

3.9 Total ore pe semestru 81  

3.10 Numărul de credite** 3  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  - pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale informative 
- echipamente tehnice: laptop, videoproiector, tablă 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului - pentru susţinerea seminarului: materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector, tablă, planse 

desenate,prezentarea de documentatii de urbanism si de amenajarea 

teritoriului  elaborate. 



  
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C4 Aplicarea pe teren a proiectelor de urbanism şi amenajarea teritoriului, construcţii civile şi 
industriale, căi de comunicaţie şi lucrări de artă, construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare 
etc. 
C4.1  Descrierea proiectului în ansamblu, cu precizarea elementelor topografice necesare trasării 
pe teren a acestuia. 
C4.2  Explicarea şi interpretarea strategiilor şi metodelor de trasare alese în vederea aplicării pe 
teren a lucrărilor proiectate. 
C4.3  Aplicarea metodelor specifice pentru trasarea coordonatelor 3D ale punctelor caracteristice 
C4.4  Evaluarea aplicaţiilor de calcul analitic sau grafic al volumelor de terasamente, depozite de 
zăcăminte, de materiale de construcţii. 
C4.5 Elaborarea unui proiect de trasare 

Competenţe transversale Nu este cazul 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea  noţiunilor  de baza privind scopul si importanta amenajării 
teritoriului si urbanismului 

7.2 Obiectivele specifice - Capacitatea de a înţelege si aplica cadrul legal actual din România si 
alinierea la principiile  si direcţiile formulate la nivelul UE  
- Formarea deprinderilor şi aptitudinilor de elaborare a documentaţiilor de 
U si AT  
- Formarea capacitaţilor de a realiza relaţionarea documentaţiilor de 
urbanism cu documentaţiile de amenajarea teritoriului 

 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Spatiul geografic.Organizarea planificarea si dezvoltarea durabila 
a spatiului geografic.Aspecte generale. 

  

2.Spatiul rural.Spatiul agricol.Spatiu verde.Spatiu urban.   

3.Aspecte generale privind UAT Prelegere, discuţii, exemplificări  

4.Asigurarea cadrului unitar al activităţii de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism 

Prelegere, discuţii, exemplificări  

5.Alinierea la principiile directoare pentru dezvoltarea teritorială 
durabilă la nivel european 

Prelegere, discuţii, exemplificări  

6.Legislaţie privind activitatea de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism 

Prelegere, discuţii, exemplificări  

7. Categorii de documentaţii de U si A.T. Prelegere, discuţii, exemplificări  

8. Procedura de elaborarea documentaţiei  U si A.T. Prelegere, discuţii, exemplificări  

9. Procedura de însuşire a documentatelor de U si A.T. Prelegere, discuţii, exemplificări  

10. Principii    şi    proceduri    de    actualizare    a documentaţiilor 
de U si A.T. 

Prelegere, discuţii, exemplificări  

11. Implicarea populaţiei în desfăşurarea activităţii de 
elaborare a documentaţiilor de U si A.T. 

Prelegere, discuţii, exemplificări  

12. Relaţia cu documentaţiile de urbanism Prelegere, discuţii, exemplificări  

13. Conţinutul cadru al documentaţiilor de U si A.T. Prelegere, discuţii, exemplificări  

14. Dezvoltarea urbană, formă a dezvolării locale Prelegere, discuţii, exemplificări  

8.2 Bibliografie 
1. Bold, I., Organizarea teritoriului. Ed. Mirton, Bucureşti, 1999 
2. Minciu, R., - Amenajarea turistică a teritoriului – Editura Sylvi, Bucureşti, 1995. 
3. Mitrache St., Manole V., Bran, F., Stoian, M, Istrate I. – Agroturism si turism rural – Editura Fax-Press, Bucureşti, 1996.  
4. Popa Cristin Nicolae, Rolul administraţiei publice în procesul de urbanizare,Teză de doctorat, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-
Napoca, 2002 
5. ***Legislaţie privind urbanismul si amenajarea teritoriului, vol I,II, Editura  MATRIX ROM, Bucureşti, 2008 
6. Popa D -Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,Ed. Risoprint,Cluj Napoca,2010 

Seminar-laborator   

1.Aspecte privind organizarea planificarea si dezvoltarea durabila a 
spatiului geografic. 

Conversaţie  
Exemplificări 

 

2. Aspecte generale privind urbanismul. Reglementari in domeniul 
urbanismului 

Conversaţie  
Exemplificări 

 

3. Etape de realizare a documentaţiei de urbanism Lucrare practica de laborator  

4. Calculul indicatorilor urbanistici Lucrare practica de laborator  

5. Cerere eliberare certificat de urbanism. Certificatul de urbanism Lucrare practica de laborator  

6. Cerere eliberare autorizaţie construire. Autorizaţie de construire   Lucrare practica de laborator  

7. Autorizaţie de funcţionare. Autorizaţie de demolare Lucrare practica de laborator  

8. Planuri de urbanism (PUG,PUZ, PUD) Lucrare practica de laborator  

9. Planuri de amenajarea teritoriului(PATN,PATZ,PATJ) Lucrare practica de laborator  

10.Aspecte privind notiunea si componentele dezvoltarii locale Conversaţie   



Exemplificări 

Bibliografie 
1.Bold, I., Organizarea teritoriului. Ed. Mirton, Bucureşti, 1999 
2.Candea, M.,Bran,F.,Cimpoeru,I., Organizarea, amenajarea si dezvoltarea durabila a spatiului geografic – Editura Universitara 
,Bucuresti, 2006 
3. Minciu, R., - Amenajarea turistică a teritoriului - Editura Sylvi, Bucureşti, 1995. 
4. Mitrache St., Manole V., Bran, F., Stoian, M, Istrate I. - Agroturism si turism rural - Editura Fax-Press, Bucureşti, 1996.  
5. Popa Cristin Nicolae, Rolul administraţiei publice în procesul de urbanizare,Teză de doctorat, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-
Napoca, 2002 
6. ***Legislaţie privind urbanismul si amenajarea teritoriului, vol I,II, Editura  MATRIX ROM, Bucureşti, 2008 
7. Popa D -Amenajarea Teritoriului si Urbanismul,Ed. Risoprint,Cluj Napoca,2010 

 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate la cadrul legislativ actual şi poate contribui la formarea de specialişti în domeniul ingineriei 
civile. Prin conţinut, disciplina răspunde necesităţilor practice actuale ale angajatorilor 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finala Examen scris 60% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Lucrări practice, teste 40% 

- - - 

10.2. Standard minim de performanţă:  

-  Explicarea şi interpretarea strategiilor şi metodelor de trasare alese în vederea aplicării pe teren a lucrărilor proiectate. 
-  Aplicarea metodelor specifice pentru trasarea coordonatelor 3D ale punctelor caracteristice 

 
Observaţii: Recuperarea laboratoarelor se poate face in regim de consultaţii in timpul semestrului. De asemenea, in cazuri bine 
motivate, recuperarea orelor de laborator se mai poate face prin prezentarea de către student a portofoliului complet  de lucrări 
practice -  in ultima săptămâna din semestrul II,  in orele de consultaţii ale cadrului didactic titular. 

 
 
 
 
Data completării                       Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament                                          Semnătura directorului de departament 
 
   
 

 


