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Centrul de formare/specializare/perfecţionare EXPERT AKTIV GROUP, autorizat A.N.C. şi înscris în R.N.F., acordă 
în urma evaluării participanţilor, certificat de absolvire pentru programe de inițiere/ perfecţionare / specializare 

acestea fiind recunoscut atât la nivel naţional cât şi în Uniunea Europeană, 

TEHNICIAN PROIECTANT URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
noutăţi legislative în întocmirea documentaţiei de amenajare a teritoriului,   

urbanism, cadastru şi publicitate imobiliară 

05 – 08 DECEMBRIE 2019, BRAŞOV, HOTEL AMBIENT  
 

OBIECTIVE: Cursul « Tehnician proiectant în urbanism şi amenajarea teritoriului », certificat de Agenţia Naţională de Calificări, se adresează atât 
participanţilor cu o experienţă limitată în domeniu, cât şi celor cu o practică mai avansată din cadrul administraţiei publice locale şi centrale sau din 
zona proiectării în domeniul urbanismului. Participanţii vor aprofunda elementele de analiză teritorială şi structurare a unui program de dezvoltare pe 
baza elementelor de planificare şi proiectare urbană, până la evaluarea proiectelor de arhitectură, ca părţi integrate ale scenariului de amenajare 
urbanistică. Totodată se urmăreşte schimbul de experienţă între participanţi, coeziunea de grup şi stimularea lucrului în echipe interdisciplinare. 
 

 

TRAINERI:  
• specialist în legislaţie specifică aplicată; 
• specialişti practicieni în soluţii de arhitectură şi urbanism. 

 
 

AVANTAJE !!! 
 La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 

5 - a taxă de instruire, GRATUIT! 
 

 Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor. 
 

CERTIFICARE: În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A.N.C. pentru ocupaţia „TEHNICIAN PROIECTANT URBANISM ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI”, Cod N.C. 3112.3.13, însoţit de supliment descriptiv, în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt 
eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată. 
 

DETALII TEMATICE, LEGISLAŢIE ABORDATĂ ŞI PRACTICĂ ASISTATĂ:  

Instrumente de proiectare şi planificare urbană conform Normelor de aplicare şi ghidurilor de proiectare ale Legii nr. 350/2001 (strategii locale de 
dezvoltare urbană, planuri integrate de dezvoltare urbană, PATJ, PUG, PUZ, PUD, PIDU, Planul de mobilitate); studii de caz: 
● componența unui proiect de urbanism, scopul, obiectivele, rezultatele; 
● criterii de analiză şi identificarea problematicilor; realizarea strategiilor şi politicilor urbane; 
● analiza şi înţelegerea instrumentelor de planificare urbană; 
● înţelegerea reglementărilor şi regulamentelor de urbanism şi a aplicabilităţiilor;  
Componența specifică a unei documentaţii de urbanism: 
● analiza şi interpretarea desenelor de urbanism; 
● elaborarea şi analiza documentaţiei de urbanism şi amenajare teritorială; 
● demersul de proiectare şi realizarea obiectivelor propuse. 
Circuitul decizional al unui proiect de urbanism: 
● actorii implicaţi în iniţierea, dezvoltarea, elaborarea şi avizarea documentaţiilor de urbanism; 
● demersul unui proiect de urbanism de la iniţiere la consultarea populaţiei; 
● monitorizarea implementării proiectelor în situaţiile date – studiu de caz. 
Proiectul de arhitectură în contextul amenajărilor teritoriale: 
● întocmirea documentaţiei şi avizelor necesare executării lucrărilor în construcţii conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii; alte cadre legislative; 
● documentele necesare emiterii certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construcţie/desfiinţare;  
● circuitul decizional şi de avizare al unei documentaţii de arhitectură; 
● urmărirea aplicării legislaţiei şi a avizelor eliberate, recepţii parţiale şi finale; 
● situaţia construcţiilor neautorizate, demersul de intrare în legalitate; 
● prezentare documentaţii de arhitectură. 
Răspunderea juridică; raportări specifice, semnături şi implicațiile acestora. 
Aplicaţii ale tematicilor prezentate: 
● Prezentarea tipurilor de problematici întâlnite de participanţi în experienţa lor profesională şi rezolvarea situaţiilor concrete şi anticipate; 
● Simularea unui scenariu de dezvoltare urbană integrată pe localităţile de provenienţă ale participanţilor; 
● Lucrarea de evaluare finală pe baza problematicilor discutate. 
Analiza elementelor cadrului legislativ şi sediul materiei: 
● Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările la zi; OUG nr. 51/2018 pt. modif. Legii nr. 350/2001. 
● Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 
urbanism; Ordin nr. 233/2016. 
● OUG nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi importanţa acestor modificări. 
 
 

TARIF DE INSTRUIRE  - 920 LEI/PARTICIPANT  
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB. 
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.1 lit. f coroborat cu art 
271 alin 2 Cod Fiscal. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, 
republicată, art. 34. 

TARIF SERVICII HOTELIERE: 
● HOTEL AMBIENT**** – 1.750 LEI/PARTICIPANT  
 

● HOTEL APOLLONIA ***– 1.180 LEI/PARTICIPANT 
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată 
durata evenimentului. 
(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e) 
serviciile hoteliere sunt opţionale 

 
 

ÎNSCRIERI:  
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la 
coordonatorul de curs:   Andreea DAVID  0753 025 984 

021.311.71.01, 0234.313.320, 
e-mail: office@expertaktiv.ro, 
expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.  
TERMEN DE ÎNSCRIERE: 28 NOIEMBRIE 2019 
în limita locurilor disponibile 
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