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STANDARDIZARII SI EVALUARII
COMPETENTELOR”ACEF”
Str. Sold. Gheorghe Pripu 22-36, Sector 1, București Tel/Fax 021 231 22 66,
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ACREDITARE CENTRU:
Conform prevederilor din
Statutul ACEF Bucureşti
furnizează programe de
formare profesională
pentru funcţionarii publici
şi personalul contractual
din aparatul propriu al
prefecturilor, din serviciile
publice deconcentrate
ale ministerelor şi ale
celorlalte organe ale
administraţiei centrale de
specialitate, precum şi
altor categorii de
persoane interesate în
domeniul administraţiei
publice.
ACEF Bucureşti este
înscrisă în Registrul
Naţional al Formatorilor
Autorizaţi .
CERTIFICARE CURSURI:
Atestarea absolvirii
programelor de formare
organizate de ACEF
Bucuresti se face prin
certificate tip ACEF,
Cursurile autorizate de
ANC au recunoaştere
naţională şi se finalizează
cu diplome recunoscute
de către MMFPS si MECI,
conform OG 129/2000 si
au regimul actelor de
studii.
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE:
min. 5 zile înainte de data
începerii cursului.

INSCRIERE:
Formularul de înscriere se
poate descărca la
adresa:
WWW.acef.info.ro
sectiunea ÎNSCRIERI

OBSERVAȚII ȘI PRECIZĂRI

TEHNICIENI DE URBANISM
Cod: FR14
Cursul de perfecţionare Tehnicieni de urbanism este orientat către implementarea
noilor cerinţe europene şi naţionale în domeniu prin însuşirea şi aplicarea conceptelor
de bază privind dezvoltarea spaţială şi planificarea teritorială locală.
De ce ACEF Bucureşti?
o Are bogată experienţă şi cele mai bune referinţe în formarea profesională
o Oferă un cadru interactiv de învăţare
o Asigură formatori de top şi abordări pragmatice
Grup ţintă:
Cursul se adresează tehnicienilor de urbanism care lucrează în administraţia publică
locală, în cadrul serviciilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi disciplină în
construcţii
Obiectivele cursului:
o Dobândirea abilităţilor necesare pentru întocmirea documentaţiilor şi avizelor
solicitate în vederea executării lucrărilor în construcţii în conformitate cu legile şi
normativele în vigoare
o Dezvoltarea capacităţii de a alege şi de a argumenta soluţiile adecvate unor
situaţiilor specifice
o Consolidarea capabilităţii de a urmări aplicarea legislaţiei şi a avizelor eliberate
o Dezvoltarea capacităţii de a colabora cu alţi specialişti din echipă (inginer
proiectant, desenator tehnic) şi de a acorda consultanţă clientului dacă este cazul
o Dezvoltarea abilităţilor de analizează a documentaţiilor întocmite la solicitarea
certificatelor de urbanism
o Cunoaşterea legislaţiei specifice în domeniu şi a atribuţiilor compartimentelor de
urbanism
o Aprofundarea cerinţelor de completare a formularelor specifice incluse în
legislaţie
o Cunoaşterea conţinutului şi a cerinţelor legate de implementarea la nivel local a
programelor naţionale
Tematică:
o Cadrul legal care guvernează activitatea din domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului, în context naţional şi european
o Conţinutul documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism
o Întocmirea şi avizarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism
o Autorizarea executării/desfiinţării construcţiilor
o Concesionarea terenurilor pentru construcţii
o Introducerea în documentaţiile de urbanism a prevederilor din planurile de
dezvoltare guvernamentală, judeţeană sau locală
Beneficii:
o Aplicabilitatea cunoştinţelor şi abilitaţilor dobândite datorită caracterului
preponderent practic al activităţii de instruire
o Cunoaşterea abaterilor constante care apar la întocmirea documentelor de
avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism
o Oportunitatea de a schimba puncte de vedere şi de a împărtăşi experienţa cu alţi
participanţi cu privire la erorile şi lipsurile constate frecvent în documentaţiile de
urbanism
o Obţinerea unui certificat tip ACEF București
Formatori:
o Formatorii ACEF BUCUREȘTI sunt specialişti din administraţia publică cu bogată
experienţă profesională şi de formare selectaţi pe baza criteriilor de competenţă.
Calendar desfăşurare, durată program, taxă instruire şi costuri hoteliere:
o
Vă invităm să consultaţi oferta ACEF Bucureşti pe site-ul: www.acef.info.ro

