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Statutul disciplinei: obligatoriu 

 
Titular disciplină 
Prof dr. Doina Mira DASCĂLU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și proiect) 

- Pregătirea teoretică şi practică a studenţilor în domeniul specific urbanismului și amenajării 
teritoriului. 
- Înţelegerea relaţiilor dintre elementele mediului înconjurător şi evoluţia aşezărilor umane;  
- Cunoaşterea generală a elementelor de bază din ştiinţa urbanismului; 
- Analiza oraşelor şi a teritoriilor cu elementele lor morfologice; 
- Dezvoltarea capacităţilor de citire şi reprezentare a informaţiilor urbane şi teritoriale; 
- Realizarea unor analize funcţionale şi spaţial-volumetrice urbane şi reprezentarea lor grafică; 
- Realizarea unor micro-proiecte urbanistice cu piese scrise şi desenate. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 
Curs (Capitole/subcapitole) 

1.Noţiuni introductive-1.1. Definiţia, obiectul şi conţinutul cursului.1.2.Elementele mediului 
înconjurător. Relaţionări 
2. Reprezentarea elementelor din mediul natural şi construit - 2.1. Citire, vedere în spaţiu şi 
reprezentare a informatiilor din documentatii de amenajarea teritoriului si de urbanism. 
3. Factorii de mediu natural - 3.1. Relationarea factorilor relief-apa-clima-sol-spatii plantate-
peisaj, riscul natural si antropic. 3.2. Valorificarea resurselor naturale locale. 
 4. Mediul artificial - 4.1. Privire de ansamblu. 4.2. Analiza evolutiei istorice a asezarilor umane. 
4.3. Analiza elementelor mediului construit.     
5. Oraşul şi elementele sale - 5.1. Zonificarea urbană.5.2.Analiza zonelor urbane cu elementele 

  6. Ştiinţa urbanismului - 6.1. Caracteristici şi scop. 6.2. Obiective principale. 6.3. Proiectarea 
urbană   
7. Ştiinţa amenajării teritoriului - 7.1. Caracteristici. 7.2. Scopul şi obiectivele.  

8. Proiectele de amenajare a teritoriului si de urbanism – 8.1. Definitii, scop, continut-cadru. 8.2. 
Documentatii de urbanism 8.3. Documentatii de amenajare a teritoriului.  

 

Proiectare 
1. Formarea deprinderilor de citire, vedere în spaţiu şi reprezentare a informatiilor 

urbanistice. Exersarea desenului la scară urbană: constructii-relief-vegetație 
2. Studii de caz – analiza unor spaţii urbane de mici dimensiuni  

3. Analiza funcţională şi spaţial-volumetrică. Realizarea unei mape documentare cu 
rezultatele analizei. 

4. Studiu de amenajare a unor lotizari de locuire individuala 
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Evaluare finală 
 

 

Forme de evaluare 
 

Modalităţi de evaluare Procent din 
nota 

 
 
Colocviu 

 
Testare scrisă și evaluarea activității la curs 

 
       70%+30% 

Proiect Evaluarea proiectului final  
și a temelor de pe parcurs  

 

   70%+30% 
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