FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2019 - 2020
AMENAJAREA TERITORIULUI (ARA 5212)
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Decan,

Prof. dr. Arh. Mihai Corneliu Drișcu
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Arhitectura „G.M.Cantacuzino
Urbanism
Arhitectura si Urbanism
Licenta/Master

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
AMENAJAREA TERITORIULUI (ARA 5212)
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf.dr.arh.Mircea Grigorovschi
2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii
Conf.dr.arh.Mircea Grigorovschi
2.4 Anul de studii
5 2.5 Semestrul
10 2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Tipul disciplinei
3. Timpul total estimat al activităţilor zilnice (ore pe semestru)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2 din care 3.2 curs 2 3.3a sem.
3.3b laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care 3.5 curs 28 3.6a sem.
3.6b laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate şi portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:
3.7 Total ore studiu individual
20
3.8 Total ore pe semestru
48
3.9 Numărul de credite
2

DO - DC
3.3c proiect
3.6c proiect
Nr. ore
9
9
2

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
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului / proiectului

• Tabla, videoproiector, materiale didactice specifice
• Tabla, videoproiector

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

Număr de credite alocat disciplinei:

2

CUNOȘTINȚE CORESPUNZĂTOARE DESPRE URBANISM, planificare și
tehnici aplicate în procesul de proiectare urbană

Repartizare credite
pe competenţe
1

CP3

CP8
CT1

CT3

CUNOȘTINȚE DESPRE INDUSTRII, ORGANIZAȚII, REGLEMENTĂRI SI
PROCEDURI CARE INTERVIN ÎN PROCESUL DE CONCRETIZARE A
PROIECTELOR și de integrare în structura generală planificată
Executarea sarcinilor profesionale la nivel individual conform unor cerințe precizate
și în termenele impuse, cu respectarea normelor de etică profesională, urmând un
plan de lucru prestabilit și cu îndrumare calificată
Valorificarea experiențelor profesionale, utilizarea eficientă a resurselor și tehnicilor
de învățare, pentru dezvoltarea personală și profesională

0,6
0,2
0,2

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Intelegerea conceptului, obiectivelor si etapelor realizarii, aplicarii si monitorizarii
7.1 Obiectivul general al disciplinei
documentatiilor de amenajarea teritoriului.

7.2 Obiective specifice

Insusirea cunostintelor privind bazele teoretice si practice in activitatea de Amenajarea
teritoriului in context european si national

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Elemente introductive:concept,obiective,definitii
2. Amenajarea Teritoriului in context European
3. Amenajarea Teritoriului in context national
4. Planurile, instrumente ale Amenajarii Teritoriului
5. Statistica in amenajarea Teritoriului
6. Etapele de analiza in AT-infrastructura
-reteaua de localitati
-populatia
-mediul,peisajul
-potentialul economic etc
7. Etapele Planificarii Teritoriale
8. Documentatii de Amenajarea Teritoriului
9. Metode si tehnici de intocmire a documentatiilor de AT

2.
3.

Metode de predare

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore

Prelegere interactiva
Expunere,schematizare
la tabla, utilizare
videoproiector
Discutii cu studentii

Bibliografie curs:
1.Carta europeana a amenajarii teritoriului – document al Consiliului Europei, adoptat de cea de a 6-a Conferinta Europeana a
Ministrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT), care a avut loc la Torremolinos, Spania
2.Schema de Dezvoltare a Spatiului Comunitar (SDEC) – Dezvoltarea spatiala echilibrata si durabila a teritoriului Uniunii
Europene - document al Uniunii Europene, adoptata la Consiliul Informal al Ministrilor Responsabili cu Amenajarea
Teritoriului din tarile Uniunii Europene – Potsdam, Germania 3.Principii directoare pentru o dezvoltare teritoriala durabila a
continentului european – document al Consiliului Europei, adoptat la Conferinta Europeana a Ministrilor Responsabili cu
Amenajarea Teritoriului (CEMAT) – Hanovra ,
4.Baltaretu A, Amenajarea turistica a Teritoriului,Ed. Universitara,Bucuresti,2012
5.Ionascu, Gh. Amenajarea teritoriului, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2002
6.Amenajarea teritoriului si urbanism – ed.Bestpublishing,Bucuresti,2009
7. Ianos I, Sisteme Teritoriale ed Tehnica Bucuresti 2000
8.Candea Morganizarea, amenajarea si dezvoltarea durabila a spatiului geografic, ed. Universitara Bucuresti 2006
9. Benedek J Amenajarea Teritoriului si dezvoltarea regionala, Ed. Presa Universitara Clujana 2004
10. Enache C ,Ianasi L,Pascariu G, Dezvoltarea resurselor umane, modul 1 Urbanism si Amenajare Teritoriului Conpress
Bucuresti 2003
8.2a Seminar
Metode de predare
Observaţii
8.2b Laborator

Metode de predare

Observaţii

8.2c Proiect

Metode de predare

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• Amenajarea Teritoriului se coreleaza cu disciplinele: Legislatia in Arhitectura si Urbanism,Urbanism, cu proiectarea de
Arhitectura, Urbanism, peisagistica, restaurare, dar si cu disciplinele Programe de Arhitectura, Marketing, Design, Locuire si
cu disciplinele tehnico-economice
• În vederea identificării nevoilor şi așteptărilor angajatorilor din Administratia publica, la stabilirea conținutului cursului au
participat cadre didactice de specialitate și s-au avut in vedere sugestiile făcute de acestia
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

• Cunoştinţe teoretice
însuşite (cantitatea,
corectitudinea, acurateţea)

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
20%

Teste pe parcurs:4,in saptamanile 4.7.10.13
Teme de casă:
-Plan de amenajarea teritoriului national-structurare
sicomponente
20%
-Planuri de amenajarea teritoriului zonal-cadru continut
-Planul de amenajarea teritoriului judetean-cadru
continut
Evaluare finală:
60% (minim 5)

10.5a Seminar

10.5b Laborator

10.5c Proiect

• Frecvenţa/relevanţa
intervenţiilor sau
răspunsurilor
• Cunoaşterea aparaturii, a
modului de utilizare a
instrumentelor specifice;
evaluarea unor instrumente
sau realizări, prelucrarea şi
interpretarea unor rezultate
• Calitatea proiectului
realizat, corectitudinea
documentaţiei proiectului,
justificarea soluţiilor alese

%

•
•
•
•
•

Chestionar scris
Răspuns oral
Caiet de laborator (lucrări experimentale, referate)
Demonstraţie practică

• Autoevaluarea, prezentarea şi/sau susţinerea
proiectului
• Evaluarea critică a unui proiect

10.5d Alte
•
•
activităţi
10.6 Standard minim de performanţă
Cunoașterea tipurilor documentațiilor planificării teritoriale și a etapelor acestora.

% (minim 5)

% (minim 5)
% (minim 5)

Data completării,

Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de aplicaţii,

15.09.2019

...............................................

.....................................................

Data avizării în departament,

Director departament,
S.l. dr. arh. Sorin Nistor

