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2016-2017

În conformitate cu Strategia de cercetare ştiinţifică a facultăţii 2014 – 2020 şi Strategia de
cercetare ştiinţifică a Universităţii Spiru Haret 2014 – 2020, obiectivele prioritare ale cercetării în
cadrul Facultăţii de Arhitectură a USH sunt:
- integrarea facultăţii în sistemul naţional de cercetare ştiinţifică şi de reglementări tehnice în
domeniu;
- abordarea complexă a problemelor locuirii urbane (de la arhitectura de interior până la
urbanism);
- investigarea schimbărilor culturale majore (tehnologice şi comportamentale) din primele
decenii ale secolului XXI;
- participarea efectivă la elaborarea şi îmbunătăţirea reglementărilor tehnice în construcţii,
arhitectură, urbanism.
Facultatea de Arhitectură îşi propune, în anul universitar 2016-2017, să desfăşoare
activităţi de cercetare ştiinţifică pe următoarele direcţii:
1. REGENERAREA ORAŞELOR ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL EUROPEAN AL
DEZVOLTĂRII DURABILE;
2. SOLUŢII MODERNE PENTRU O ARHITECTURĂ DURABILĂ;
3. CONCEPTE

CONTEMPORANE

ÎN

ARHITECTURĂ

–

VALORIFICARE;
4. MANAGEMENTUL DURABIL AL PATRIMONIULUI CONSTRUIT.
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PROMOVARE,

Teme comune în facultate şi în centrele de cercetare:
Locuirea – dezvoltări imobiliare (problematica locuirii se studiază în cadrul catedrelor
Proiectare de arhitectură, Sinteze de arhitectură, constituind în acelaşi timp unul dintre subiectele
majore ale cercetării în cadrul Centrului de Cercetare în urbanism, amenajarea teritoriului şi
dezvoltare durabilă şi Centrului de cercetare şi proiectare de arhitectură.)
Strategii de conservare a patrimoniului (sunt studiate atât în cadrul cursurilor de restaurare
cât şi a catedrei Sinteze de arhitectură, şi constituie domeniul prioritar de cercetare al Centrului
de cercetare pentru teoria, istoria arhitecturii şi conservarea patrimoniului arhitectural.)
Structuri spaţiale tipice (studiul parcelarului şi expresiei stilistice) constituie unul dintre
subiectele de cercetare ale Centrului de Cercetare în urbanism, amenajarea teritoriului şi
dezvoltare durabilă şi în acelaşi timp subiect de analiză în cadrul proiectelor de urbanism,
revitalizare urbană şi al proiectelor ce implică inserţii în situri istorice.
Monumente istorice în pericol. Monitorizarea Listei Monumentelor Istorice presupune o
activitate susţinută şi de implicare multidiscilplinară. Anual se pot dezvolta programe pe tematici
regionale sau topografice, necesare administraţiilor locale sau naţionale, limitate în activitatea lor
de puţinele cadre de specialitate de care dispun.
Exemple tematici:
- inventarierea arhitecturii industriale aflate în pericol,
- relevarea şi inventarierea arhitecturii de vilegiatură,
- arhitectura minoră- locuinţe din parcelări,
- Bucureşti 2021- Capitală Culturală Europeană,
- valorificarea patrimoniului construit- Constanţa,
- analiza, cartografierea şi intervenţia asupra arhitecturii marilor bulevarde bucureştene.
Evenimente avute în vedere:
- conferinţă/ prelegere: Strategia culturală a Bucureştiului. Oportunităţi de intervenţii
arhitectural-urbanistice, invitat: Oana Radu, consultant proiect “Strategia culturală a Bucureştiului
2016-2026”- oct. 2016
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- conferinţă/ prelegere: Arhitecţii în dialog cu Universitatea. Raportul despre Bucureşti 2016,
organizatori OAR şi USH- Facultatea de Arhitectură, invitaţi: arh. Şerban Sturdza (preşedinte OAR
Bucureşti), arh. Bogdan Traian Bogoescu (vicepreşedinte OAR Bucureşti)- USH, nov. 2016
- expoziţie: Diplome ale studenţilor Facultăţii de arhitectură ai Universităţii Spiru Haret,
Muzeul Municipiului Bucureşti, Casa Filipescu- Cesianu, Lapidarium, cal. Victoriei 151- oct. 2016
- conferinţă: Energy Day 2017
- participare concurs ISOVER 2017 pentru studenţii de la arhitectură
- expoziţie DIPLOMA (eveniment organizat de The Institute)- oct. 2016
- participare la Noaptea Muzeelor 2017, în calitate de organizaţie parteneră
- participare la Street Delivery 2017
- organizarea celei de-a 8-a ediţie a Workshop-ului de Scenarii Urbane pentru Bucureşti
-organizare Şcoală de Vară Internaţională: Reabilitare, Restaurare, Restructurare, Reciclare,
Transformare, Valorificarea patrimoniu construit Constanţa 2017
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