
CONSERVAREA, RESTAURAREA ŞI REABILITAREA PEISAGISTICĂ 
(Master APUT - Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale ANUL II, 
SEMESTRUL 1) 

 
Nr. credite transferabile 8 (4+4) 

 
Statutul disciplinei : obligatoriu 

 
Titular disciplină 
Prof dr. Doina Mira DASCĂLU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și proiect) 

- Explicarea şi evaluarea situaţiilor stilistice şi funcţionale prezente în cadrul diverselor tipologii de 
ţesut urban sau  teritorial cu caracter istoric;  
- Analiza şi interpretarea corectă a unor situaţii existente în cazuri de conservare, restaurare sau 
reabilitare peisagistică; 
- Aprecierea corectă a valorilor fondului existent de ambientare peisagistică, a posibilităţilor de 
corectare şi de îmbunătăţire, în vederea propunerii unor soluţii adecvate; 
- Dezvoltarea simţului estetic şi a simţului de percepere a rezolvărilor adecvate din cadrul construit 
existent pentru cazuri de conservare, restaurare sau reabilitare peisagistică; 
- Explicarea relaţionărilor stilistice şi funcţionale, precum şi influenţa lor asupra soluţiilor de 
conservare, restaurare sau reabilitare peisagistică necesare. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 
Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Noţiuni generale intercorelate de conservare, restaurare şi reabilitare arhitecturală, urbană şi 
peisageră.  
2. Principii generale de conservare, restaurare şi reabilitare arhitecturală, urbană şi peisageră. 

3. Analiza patrimoniului arhitectural, urban si peisager. 

4. Studii de caz ale conservărilor, restaurărilor şi conversiilor din centrele istorice ale oraşelor. 

5. Posibilităţi de reabilitare peisageră în zonele de locuit. 

6. Restaurarea, reabilitarea şi conversiile peisagere a zonelor industriale degradate, urbane şi 
teritoriale. 
7. Tendinţe peisagere noi de protecţie şi conservare a mediului natural din situri urbane şi din 
teritoriu.  

 
 

 
Proiectare 

1. Analiza comparată a unor studii de caz  de conservare, restaurare şi reabilitare arhitecturală, 
urbană şi peisageră. 
2. Studii de caz de tendinţe peisagere noi de protecţie şi conservare a mediului natural din situri 
urbane şi din teritoriu. 

3. Schiţă de proiect - analiza unui sit degradat, existent; alegerea unor soluţii peisagere adecvate 
pentru reabilitare.   
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Evaluare finală 

 
 

Forme de evaluare 
 

Modalităţi de evaluare Procent din 
nota 

 
 
Examen 

 
Testare scrisă și evaluarea activității la curs 

 
       70%+30% 

Proiect Evaluarea proiectului final  
și a temelor de pe parcurs  

 

   70%+30% 
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