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Importanța specialiştilor în domeniul 
Amenajării Teritoriului şi Urbanismului 



Rolul Urbanismului și Amenajării Teritoriului 

   Urbanism - cea  mai importantă componentă a amenajării teritoriului, al 
cărei obiect  îl constituie teritoriul  localităţilor şi  toate teritoriile necesare 
asigurării funcţionării şi dezvoltării acestora; 

   Domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului este unul de o importanţă 
deosebită în cadrul administraţiei publice, deoarece definește, urmărirește 
şi apărară interesului public şi a dezvoltării durabile şi sustenabile a 
localităţii; 

   Rolul profesionistului urbanist în administraţia publică este acela de 
expert şi decident în cadrul triadei politic-profesie-comunitate; 



Rolul Urbanismului și Amenajării Teritoriului 

 Urbanistul are un rol definitoriu în organizarea şi funcţionarea administraţiei publice, având 
responsabilităţi în arii precum:  

 gestiunea dreptului de proprietate şi interesul public, 

 organizarea administrativ-teritorială 

  competenţele administratiei privind documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului 

 politicile publice integrate şi sectoriale 

 compartimentul arhitectului şef şi birourile de proiectare 

 redactarea rapoartelor pentru avizarea documentaţiilor şi evaluarea comparativă a acestora 

 justificarea oportunităţii unor intervenţii urbane 

 lucrul cu şi în folosul comunităţii şi comunicarea intra şi extra instituţională. 



Facultatea Urbanism şi Arhitectură 

 Facultatea Urbanism şi Arhitectură este 
principala structură universitară de stat din 
ţară, dedicată formării cadrelor specializate 
în domeniul arhitecturii, urbanismului şi 
serviciilor aferente; 

 Facultatea este o instituţie de învăţământ 
superior acreditată cu finanţare de la buget şi 
face parte din cele 9 facultăţi ale UTM; 

 Facultatea pregăteşte specialişti cu studii 
universitare din 5 domenii de formare 
profesională; 



Domeniul de formare profesională 581 „Arhitectură şi 
Urbanism” pregătește specialiști la următoarele specialităţi: 

►  581.1 Arhitectură; 
►  581.2 Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 
►  581.4 Design Interior; 



Domeniul de formare profesională 582 „Construcții şi 
Inginerie Civilă” 

►  582.2 Ingineria Materialelor şi Articolelor de 
Construcție; 

►  582.64 Căi Ferate, Drumuri şi Poduri; 
►  582.6 Ingineria şi Protecția Apelor; 
►  582.7 Ingineria Sistemelor de Alimentare cu Căldură 

şi Gaze, Ventilație; 



Domeniile de formare 
profesională: 
 

- 583 „Ingineria Mediului” 
- 522 „Inginerie Mecanică” 
- 543 „Tehnologia Materialelor” 

►  583.1 Ingineria Mediului; 
►  522.4 Inginerie Mecanica în Construcții; 
►  543.2. Tehnologia Produselor din Ceramică şi Sticlă. 



Elaborarea curriculumului 

Planurile de învăţământ din cadrul facultății: 

• Sunt elaborate conform Cadrul National al Calificărilor; 

• sunt ajustate în conformitate cu prevederile Procesului de la Bologna; 

• asigură o pregătire tehnică la nivel mondial; 

• prevede stagii practice în organizaţiile de profil din ţară şi de peste 
hotare; 

Lucrările de an, inclusiv proiectele de licenţă sunt îndeplinite în programe 
și softuri CAD de specialitate, majoritatea fiind executate pe baza 
situaţiilor si materialelor reale din localităţile urbane şi rurale a R. 
Moldova; 



Cursuri de formare continua a specialiștilor 

 oferindu-le o intelegere integrată a activităţilor de intocmire, avizare si implementare 
a documentelor si documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, în 
concordanţă cu legislaţia nationala şi europeană. 

 oferindu-le o intelegere integrată în documentațiile de urbanism și amenajarea 
teritoriului; 

 oferindu-le o intelegere integrată a reglementărilor din Regulamentele aferente PUG; 

 oferindu-le o intelegere integrată a cadrul legal de specialitate;pentru a conduce și a 
se integra în colective pluridisciplinare capabile a soluţiona probleme specifice din 
domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului la nivelul APL; 

 pentru a răspunde nevoilor actuale ale societăţii contemporane aflată într-o 
permanentă dezvoltare și schimbare; 



Domeniul de activitate al absolvenţilor specialităţii 
„Urbanism şi Amenajarea Teritoriului” 

 Întreprinderi de proiectare, planificare si dezvoltare a 
localităţilor urbane şi rurale; 

 Direcţii de Arhitectura şi Urbanism din cadrul 
Autorităţilor Publice Locale/Centrale; 

 Întreprinderi de proiectare; 
 Întreprinderi de proiectare a reţelelor de transport şi 

căilor de comunicaţii din localităţi urbane şi rurale; 
 Întreprinderi de exploatare și gestiune a localităților; 
 Întreprinderi de exploatare a căilor de comunicaţii în 

localităţile urbane şi rurale; 
 Întreprinderi de construcţii; 
 Sistemul cadastral de stat; 
 Profesori în licee şi colegii de specialitate; 
 Întreprinderi de exploatare a reţelelor inginereşti; 
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