
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai” 

1.2 Facultatea / Departamentul Geografie 

1.3 Catedra Departamentu de Geografie Fizică şi Tehnică 

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Geomatică 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea discilinei Aplicaţii GIS în urbanism 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Bilaşco Ştefan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Bilaşco Ştefan 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6 Tip de 

evaluare 

Examen 2.7 Regimul disciplinei Op 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 din care: 3.3 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 din care: 3.2 curs 24 din care: 3.3 seminar 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

Documentare suplimentară în bibliotecă 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 50 

Examinări 2 

Alte activităţi 0 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Număr de credite 6 

4. Precondiţii

4.1 de curiculum • să fie declaraţi admişi la cursul de Topografie computerizată si GIS

4.2 de competenţe 

• planificare teritorială

• topografie generală
• cartografie generală

5. Condiţii

5.1 de desfăşurare a cursului • sală dotată cu videoproiector

5.2 desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
• sală de laborator dotată cu reţea de calculatoare

• softuri de specialitate (ArcGIS, Geoserver,
opensource)

sau freesource şi 
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6. Competenţe specifice acumulate
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 • definirea şi precizarea conceptelor de bază referitoare la urbanism, management şi

dezvoltare durabilă ;

• cunoaşterea legislaţiei din România şi din Europa referitoare la aspecele

valorificăeii GIS în urbanism urbanism

• cunoaşterea dimensiunilor, premiselor şi a nivelului dezvoltării durabile;
• cunoaşterea direcţiilor de abordare a dezvoltării durabile.
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• soluţionarea eficientă a situaţiilor complexe cu respectarea principiilor şi normelor

de etică

• elaborarea de studii de caz având ca principal scop soluţionarea unei probleme, noi,

apărute

• muncă în cadrul echipelor multidisciplinare

• analizarea şi acceptarea opiniilor membrilor echipelor de lucru
• autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă

7. Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

• oferă studenţilor cunoştinţe din domeniul tehnico-legislativ

al urbanismului, al echipării tehnico-edilitare a localităţilor

• prezintă politicile şi perspectivele de gestiune durabilă a

teritoriului şi localităţilor

• identificarea disfuncţionalităţilor din urbanism

• identificarea elementelor pentru elaborarea unor strategii

de dezvoltare urbană integrată

• deprinderea utilizării metodelor GIS în funcţie de problema

care trebuie rezolvată

• cunoaşterea Sistemul Informatic Geografic (GIS) ca

instrument operational al managementului urban

7.2 Obiectivele specifice 

• asimilarea procedurilor de creeare a unei baze de date GIS

specifică urbanismului

• asimilarea procedurilor tehnice pentru elaborarea

analizelor si rapoartelor GIS, precum si a programelor de

dezvoltare

• deprinderea modului în care trebuie identificate metodele

în funcţie de necesităţile impuse de aplicaţie

• dobândirea de calităţi necesare în activitatea de proiectare

şi implementare a aplicaţiilor GIS

• stabilirea priorităţilor de alocare a fondurilor pe baza

analizelor efectuate şi pe baza unor metode matematice

statistice in GIS

• localizarea cu precizie a punctelor şi obiectivelor

urbanistice care impun investiţii prioritare pe baza unor

criterii corect stabilite şi pe baza analizelor la nivelul

sistemului de indicatori urbani

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

G.I.S. pentru urbanism de ce?, unde?, cum?

Expunerea 

Prelegerea 

Exemplificarea 

2 ore 



 

G.I.S. în urbanism – concepte/tehnici/metode 

Expunerea 

Prelegerea 

Exemplificarea 

 

2 ore 

 

Tehnici și metode G.I.S. de monitorizare a dezvoltării 

urbane 

expunerea 

argumentarea 

exemplificarea 
dialogul 

 
2 ore 

Aplicații GIS în managementul urban la nivel regional 
expunerea 

argumentarea 
2 ore 

 
Modele GIS de identificare a suprafețelor pretabile. 

expunerea 

argumentarea 

exemplificarea 

dialogul 

 
2 ore 

 

Modele GIS de evaluare a valorii de dezvoltare urbanistică 
expunerea 

argumentarea 
exemplificarea 

 

2 ore 

 

Aplicații GIS în managementul urban la nivel local 

expunerea 

argumentarea 

exemplificarea 

 

2 ore 

GIS pentru întocmirea studiilor de prefezabilitate și 
fezabilitate a proiectelor urbane 

expunerea 
argumentarea 

exemplificarea 

 

2 ore 

 
GIS pentru managementul activităților urbane 

expunerea 

argumentarea 

exemplificarea 

dialogul 

 
2 ore 

Aplicații GIS în managementul urban la scară topografică 

mare 

expunerea 

argumentarea 

exemplificarea 

 

2 ore 

 

Softuri GIS pentru modelarea esteticii urbane 
expunerea 

argumentarea 
exemplificarea 

 

2 ore 

 

Modalități de vizualizare a formelor și geoteriilor urbane 

pe baza GIS 

expunerea 

argumentarea 

exemplificarea 
dialogul 

 
2 ore 
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8.2 Seminar/Laborator Metode de predare Observaţii 

Bazele de date digitale şi atributele specifice impuse de 
directiva INSPIRE, implementarea lor în România pentru 
urbanism 

exemplificarea 

dialogul 

 

2 ore 

GIS şi gestionarea echipării edilitare: servicii tehnice de 

interes general, reţele de gaze naturale, reţele de energie 

electrică, reţele de termoficare, reţele de telecomunicaţii 

(exploatare, transport, distribuţie) 

exemplificarea 

dialogul 

ArcGIS 

 
4 ore 

Model GIS pentru managementul urban la nivel regional. 

1. Baze de date 

2. Dezvoltare model 

3. Suprafețe pretabile 
4. Valoare economica 

 

exemplificarea 

dialogul 

utilizare internet 

 
 

6 ore 

Model GIS pentru managementul urban la nivel local. 

1. Identificare vulnerabilitati urbane 

2. Identificare riscuri 

3. Management environmental 
4. Integrare în studii de prefezabilitate și fezabilitate 

 

exemplificarea 

ArcGIS 

internet 

 
 

6 ore 

Model GIS pentru arhitectură urbană 

1. Stabilire geometrii 

2. Stabilire volume 

3. Vizualizare peisagistică integrată 

4. Prezentare proiect de planificare urbană 

exemplificarea 

ArcGIS 

Soft        

proiectare/vizualizare 

analiză hărţi 

 

 
6 ore 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 pondere 

din nota finală 

10.4Curs 

• Corectitudinea şi 

însuşirea cunoştinţelor

• capacitatea de a opera

cu cunoştinţele noi

asimilate

Verificare pe parcurs 60 % 

10.5 Seminar/laborator 

• coerenţa logică

• argumentarea

• operarea cu softurile

geoinformaţionale

Verificare pe parcurs 20 % 

Activitate la seminar 20 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

Condiţia de promovare este nota 5. Pentru promovare este obligatoriu ca la examen să se obţină nota 5. 

Nota finală este o medie ponderată între cele trei note. 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

05.04.2022 

Data avizării în departament Semnătura şefului de departament 

• 
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10. Karuppannan, S., & Sivam, A. (2009). Sustainable development and housing

affordability. Paper presented at the European network for housing research conference.

11. Lynch, K. (1960). The image of the city (1st ed.). Massachusetts: Joint Center for Urban

Studies.


