
INFORMAȚII PRIVIND PROGRAMUL DE 
FORMARE

Urbanism și Amenajarea  
Teritoriului

Program de Formare



Ziua I: Cadrul Legislativ Actual
  9.00 - 10.30 Sesiunea 1: Cadrul conținut - Introducere în conținutul legislativ actual - Prezentare

Condiții de aplicare a legislației actuale - Dezbateri

10.30 -11.00 Pauză de cafea
11.00 - 13.00 Sesiunea 2: Responsabilități - Elemente de coordonare între Fișa postului de Arhitect Șef, 

Planul Urbanistic General și Planul de Amenajare a Teritoriului Județean - Prezentare - 
Dezbateri

13.00 - 14.00 Pauză de prânz
14.00 - 17.00 Sesiunea 3: Dezbateri și raport privind subiectele primei zile a programului de formare

Ziua II: Caietul de Sarcini privind documentația de urbanism
  9.00 - 10.30 Sesiunea 4: Conținut Caiet Sarcini - Prezentare și Dezbateri

10.30 -11.00 Pauză de cafea
11.00 - 13.00 Sesiunea 5: Criterii de selectare – Prezentare și Dezbateri

13.00 - 14.00 Pauză de prânz
14.00 - 17.00 Sesiunea 6: Dezbateri și raport privind subiectele celei de a doua zi a programului de formare

Ziua III: Documentația de Urbanism și Planul de Dezvoltare Strategică
  9.00 - 10.30 Sesiunea 7: Relația dintre documentația de urbanism/amenajarea teritoriului și planificarea 

strategică
Metodologie și studiu de caz - Strategia de Dezvoltare Județeană, Pol de Dezvoltare Urbană/
Pol de Creștere Urbană, Dezvoltare rurală - Prezentare

10.30 -11.00 Pauză de cafea
11.00 - 13.00 Sesiunea 8: Metodologie și studiu de caz - Strategia de Dezvoltare Județeană, Pol de 

Dezvoltare Urbană/Pol de Creștere Urbană, Dezvoltare rurală - Prezentare (continuare 
sesiune 7)

13.00 - 14.00 Pauză de prânz
14.00 - 17.00 Sesiunea 9: Dezbateri și raport privind subiectele celei de a treia zi a programului de formare 

Ziua IV: Documentația de Urbanism și Proiecte de investiții
  9.00 - 10.30 Sesiunea 10: Relația dintre documentația de urbanism și studiul de fezabilitate - Prezentare

10.30 -11.00 Pauză de cafea
11.00 - 13.00 Sesiunea 11: Probleme în coordonarea documentației de urbanism și studiul de fezabilitate - 

Prezentare și Dezbateri

13.00 - 14.00 Pauză de prânz
14.00 - 17.00 Sesiunea 12: Dezbateri și raport privind subiectele celei de a patra zi a programului de 

formare 

Ziua V: Evaluarea programului
  9.00 - 10.30 Sesiunea 13: Prezentarea rapoartelor participanților

10.30 -11.00 Pauză de cafea
11.00 - 13.00 Sesiunea 14: Prezentarea rapoartelor participanților

13.00 - 14.00 Pauză de prânz
14.00 - 17.00 Sesiunea 15: Evaluarea și închiderea programului de formare - Înmânarea certificatelor de 

participare.

AGENDA



Programul va fi organizat în orașul de reședință de județ sau în alte locații, pe care le vom stabili de 
comun acord. 

Programul de formare este organizat într-un context complex. În primul rând modificările legislației 
privind urbanismul și amenajarea teritoriului solicită cunoștințe și elemente practice pe care specialiștii 
din acest domeniu, activi în organizații publice sau private, trebuie să le aplice în realizarea sau aprobarea 
documentațiilor de specialitate.

În al doilea rând coordonarea dintre planurile strategice, de tip director, cu cele de tip regulament și 
cu cerințele planurilor de investiții solicită o cunoaștere și o dezbatere profesională, metodologică și 
practică. 

Programul urmărește, ca printr-un atelier de formare, cu precădere practic, să asigure transferul 
de cunoștințe și experiențe către cei interesați sau cu responsabilități în domeniul urbanismului și 
amenajării teritoriului. 

În mod special vor fi abordate elementele legate de conținutul legislației specifice, dar și a cerințelor 
venite din domenii conexe precum coordonarea cu elemente de implementare a programelor 
operaționale europene.

INTRODUCERE

OBIECTIVE

METODOLOGIE
Participanții vor primi pe durata programului, informații practice, studii de caz privind legislația în 
domeniu și tehnici de coordonare a planurilor urbanistice, a planurilor de amenajare a teritoriului cu 
cerințele planurilor de dezvoltare urbană, a studiilor de fezabilitate întocmite pentru proiectele finanțate 
prin instrumentele financiare ale Uniunii Europene. 

FORMATORI
Cursul este susținut de formatori certificați sau de cadre didactice din Universități, cu experiență în 
administrație publică, urbanism și amenajarea teritoriului, fiind înscriși în Registrul Urbaniștilor din 
Romania.

MATERIAL DE FORMARE
Fiecare participant va primi:
1. Suport de curs conținând elementele metodologice, curricula programului și a documentelor folosite 
pe perioada programului (prezentări și studii de caz);
2. Aplicații practice;

EVALUAREA PARTICIPANȚILOR
La sfârșitul programului, participanții vor prezenta o lucrare practică, elaborată sub îndrumarea lectorilor, 
pe parcursul celor patru zile de lucru. 

LOCUL DE DESFĂȘURARE A CURSULUI

CONTACT
Iuliana Leca
tel/fax 021 313 7475
mobile 0725527053
e-mail: office@ihs-romania.ro


