
Forumul de Peisaj -București 
21-25 Aprilie 2015 

Găzduit de: 

• Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - UAUIM
• Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară -USAMV
• Asociația Profesionala a Arhitectilor Peisagisti - ASOP
• Asociația Profesională a Urbaniștilor din România- APUR

Documentația completă, apelul pentru concursul de postere și înregistrarea 
participanților la forum: http://forum.ln-institute.org/ 

Forumul de Peisaj - București 2015 

Aria de studiu asupra căreia  este focalizat Forumul este salba  de lacuri a  râului 
Colentina care prezintă un imens potențial pentru dezvoltarea durabilă a Capitalei 
României - București. 

Peisajul Colentinei este puternic relevant pentru cele patru teme locale: 

o Creștere urbană și expansiune peri-urbană: periferia urbană
o Turism durabil și agrement: viziuni asupra regenerării peisajului prin prisma

dezvoltării turismului
o Patrimoniu și identități: permanență, patrimoniu, specificitate și dinamici ale

identității peisajului
o Periferii rurale  și  peisaje  productive:  peisaje  rurale  multifuncționale  și

dimensiunea economică

Cele patru teme vor fi explorate prin workshop-uri, excursii, discuții profesionale și mese 
rotunde de-a lungul desfășurării forumului. 

http://forum.ln-institute.org/


Activități suplimentare sub egida Forumului: 
o Apel pentru postere: 15 Decembrie 2014 – 28 Februarie 2015
o eLectures: cursuri online pregătitoare - Martie și Aprilie 2015
o Promenadă pre-forum: o plimbare în peisajul Carpaților, concentrat pe

problematica eco-turismului -19 -21 Aprilie 2015
o Colocviu Doctoral: abordarea peisajului în cercetare - 21 Aprilie
o Workshop-uri suplimentare - vor fi anuntate pe pagina web a Forumului

Obiectivele Forumului de Peisaj București 2015 

Ceea ce face ca LE:NOTRE Landscape Forum să fie diferit față de alte evenimente europene 
legate de peisaj, este accentul pus pe dialog, dezbatere și discuții. LE:NOTRE Landscape 
Forum oferă o oportunitate unică de a interacționa în mod creativ cu profesioniști și colegi 
implicați în mai multe tipuri de discipline axate pe problematica peisajului, în cadrul unor 
ateliere informale și prin vizite de teren. Scopul este de a crea un mediu stimulativ pentru a 
promova generarea atât de noi idei și proiecte didactice și de cercetare, cât și de colaborare 
între teorie și practică. O publicație comună va rezulta din această întâlnire, la care vor 
contribui toți participanții. Până acum, LE:NOTRE Landscape Forum a fost organizat de trei 
ori: Antalya (2012), Roma (2013), Sarajevo (2014). 

http://le-notre.org/public_lni/about_ln_landscape_forum.php 

Audiența vizată 

În principal se urmărește participarea la Forum a cadrelor didactice și cercetătorilor afiliati 
unor diferite discipline "legate de peisaj", precum și a practicienilor în acest domeniu, 
considerându-se colaborarea lor esențială pentru procesul interdisciplinar de promovare și de 
învățare reciprocă. 

Forumul se adresează următoarelor grupuri țintă: 

• Cercetători, profesioniști și educatori de la toate disciplinele legate de peisaj. Acesta
poate include peisaje considerate remarcabile, precum și peisaje comune sau
degradate, potrivit Convenției Europene a Peisajului.

• Disciplinele abordate sunt: peisagistică, planificare urbană și regională, arhitectură,
geografie, agricultură, silvicultură, științe politice și sociale, istorie și științe culturale,
turism și economie, planificarea traficului și a infrastructurii, inginerie, hidrologie,
protecția naturii și ecologie
Sectoare vizate: sectorul public - administrații centrale și locale, regii naționale și
locale, universități și cercetare; sectorul privat: ONG-uri, asociații profesionale,
birouri de consultanță, companii, agenții imobiliare



 

 
 
 

Contextul Forumului de Peisaj București 2015 și LE: NOTRE Institut 
 

LE:NOTRE Institutul a fost înființat sub auspiciile ECLAS, Consiliul European al Școlilor 
Arhitectura Peisajului, ca o organizație-umbrelă pentru colaborare interdisciplinară între 
educație, cercetare și practică inovatoare în domeniul peisajului. 

 
Scopul LE:NOTRE Institut este de a dezvolta și consolida legăturile dintre educația în 
domeniul problematicii peisajului și cercetarea și practicile inovative din sectoarle public, 
privat și non-profit. 

LE:NOTRE Landscape Forum își propune să atingă acest lucru prin promovarea și facilitarea 

comunicării, colaborării și schimbului reciproc avantajos de idei, pe o bază interdisciplinară 
și intersectorială .... 

 
Participanții la forum sunt invitați să devină membri ai LE: NOTRE Institut. 

 
 
 
 

Contact 
 

LE:NOTRE Institute 
http://www.le-notre.org 
office@le-notre.org 

 

http://forum.ln-institute.org/ 

http://www.le-notre.org/
mailto:office@le-notre.org
http://forum.ln-institute.org/
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