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OBSERVAȚII ȘI PRECIZĂRI

AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM
Cod: U001
Cursul de perfecţionare Amenajarea teritoriului şi urbanism este orientat către însuşirea
şi aplicarea conceptelor de bază privind dezvoltarea spaţială şi planificarea teritorială
locală. Cursul se bazează pe prevederile Cartei Europene a amenajării teritoriului, pe
documentele Conferinţelor europene a miniştrilor responsabili cu amenajarea
teritoriului, pe legislaţia românească adaptată cerinţelor U.E., fiind focalizat pe
principii, instrumente şi metodologii moderne utilizate în Europa şi în lume.
De ce ACEF Bucureşti?
o Are o experienţă bogată 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 persoanelor cu experienţă redusă în managementul activităţilor
de amenajarea teritoriului şi urbanism, din compartimentele de specialitate ale
consiliilor locale, care nu au beneficiat de o instruire formală în domeniu, sau au fost
instruiţi mai demult şi doresc atestarea pe post, primarilor şi viceprimarilor,
proiectanţilor, precum şi celor care doresc să-şi dezvolte abilităţile în elaborarea/
implementarea de proiecte de amenajarea teritoriului şi urbanism.
Obiectivele cursului:
o Însuşirea corectă a conceptelor, metodologiilor şi tehnologiilor utilizate în
activităţile de urbanism şi amenajarea teritoriului
o Înţelegerea dezvoltării spaţiale a localităţilor în relaţie cu calitatea mediului
o Structurarea cunoştintelor specifice potrivit obiectivelor şi activităţilor privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul
o Aplicarea concepţiei şi metodei de abordare sistemică a teritoriului şi localităţilor
o Înţelegerea modului de dezvoltare locală integrată a teritoriului şi localităţilor
o Crearea unei atitudini pro-active în gestionarea sistemelor teritoriale şi localităţilor
Tematică:
o Introducere în amenajarea teritoriului şi urbanism – concepte, definiţii, relaţii
o Abordarea sistemică în dezvoltarea spaţială, amenajarea teritoriului şi urbanism
o Obiective şi activităţi de amenajarea teritoriului, planuri de amenajarea teritoriului
şi de urbanism
o Urbanism operaţional (zonarea funcţională, zona centrală, circulaţia, infrastructura
tehnico-edilitară, protecţia apei, aerului şi vegetaţiei)
o Protecţia patrimoniului cultural istoric, zone protejate cu situri arheologice,
monumente istorice şi memoriale
o Programe, planuri şi proiecte de dezvoltare locală durabilă, Agenda locală XXI
o Gestionarea teritoriului, calitatea şi autorizarea construcţiilor
Beneficii:
o Înţelegerea conceptelor de baza utilizate şi a abordării moderne în domeniu
o Dezvoltarea abilitaţilor de planificare, organizare, coordonare a activităţilor
o Creşterea performanţelor în managementul amenajării teritoriului şi urbanismului,
prin creşterea capacităţii de a răspunde provocărilor apărute
o Îmbunătăţirea capacităţilor de elaborare a unor strategii, politici, programe şi
proiecte de dezvoltare integrată locală durabilă
o Dezvoltarea abilitaţiilor de identificare a priorităţilor, de acţiune în domeniu
o Cunoaşterea legislaţiei/reglementărilor/cazuisticii curente din domeniu
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

