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CCuurrss  ddee  ffoorrmmaarree  

,,Amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea construcțiilor“ 

 

 

Obiective: 

• Gestionarea spaţială a teritoriului desfăşurată în interesul colectivităţilor și în concordanţă cu 

valorile şi aspiraţiile societăţii 

• Protecţia patrimoniului natural şi construit; 

 

Tematica: 

 o Dezvoltare urbană; 

 o Amenajarea teritoriului şi urbanismul (concepte); 

 o Planificare integrată și politici publice de dezvoltare locală; 

 o Legislația în domeniu; 

 o Metodologia amenajării teritoriului şi urbanismului; 

 o Procedura de emitere a actelor de autorizare; 

 o Planurile urbanistice; Documentațiile de urbanism; 

 o Urbanismul “Verde” - concept, caracteristici. 

 

Formatori: Conf. univ. dr. Dragoș Dincă, Arh. Ioana Niculae 

Interval orar Tema de studiu 

 

Prima zi – 23 mai 2022 

13:00 - 13:20 Deschiderea programului. Prezentare formatori/participanti. Asteptarile 

participanţilor.Obiectivele cursului. Prezentare agendei şi a structurii cursului. 

13:20 – 15:00 Amenajarea teritoriului şi urbanismul (concepte). 

Planificare integrata si politici publice de dezvoltare locala. 

Dezvoltarea durabila a localitatilor. 
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A doua zi -25 mai 2022 

13:00 -14:00 Metodologia amenajării teritoriului şi urbanismului  

Autorităţile cu atribuţii în materie de urbanizare şi documentaţii de urbanism  

Structura instituţională 

14:00-15:00 Procedura de emitere a actelor de autorizare, in domeniul autorizarii lucrarilor 

de constructii, conform competentelor conferite prin legislatia specifica; 

Competente in exercitarea atributiilor de serviciu. 

 

A treia zi - 27 mai 2022 

13:00 -14:00 Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia (PUG);  

Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia (PUZ);  

Planul urbanistic de detaliu (PUD). 

14:00 - 15:00 Teritoriu administrativ. Teritoriu intravilan. Teritoriu extravilan. 

Documentaţiile de urbanism derogatorii. 

Autorizaţiile de urbanism. Certficatul de urbanism. Autorizaţia de construire. 

 

Etape: 

1. Se completează fișa de înscriere și se transmite la cursuriperfectionare@gmail.com 

- persoană de contact Aurelian Stănculescu - tel: 0735.533.185. 

2. Vă transmitem factura. 

3. Achitați cursul. 

4. Vă trimitem link-ul de derulare a cursurlui. 

5. Participați la curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-dul Mărășesti, nr.2B, Bl.D, 

Spațiul 2, București, Sector 4 

Tel. 0735.533.185  

Fax 0372.87.54.18 
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