Proiecte de cercetare
2012

▪ coordonator proiect Peisaj si identitate urana in cartierele interbelice bucurestene – in
cadrul programului Observatorul urban, proiecte culturale 2012 al UAR (Uniunea
Arhitectilor din Romania)

2010-2012

▪ coordonator proiect Scoala. Membru activ al societatii informationale, MECTS-UMPFE
(ID 62972)

2011

▪ Audit al dezvoltării urbane în Bucureşti 1990-2010. Definirea unor direcţii de dezvoltare
din perspectiva medierii interesului public cu cel privat, membru in echipa ATU-Quattro
Design

2009-2010

▪ membru al echipei LE:NOTRE pentru realizarea cursului de Green Infrastructures in
cadrul programului ECLAS-LE:NOTRE e-learning

2008

▪ membru asociat al CSCDC - Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii pentru
proiectul Cultura în spaţiul public. Analiza evenimentelor artistice desfăşurate în Bucureşti

2007- 2008

▪ Constructia vernaculare a spatiului urban. Impactul spatiului privat si a dinamicilor sale
asupra peisajului urban in cadrul bursei Europa, New Europe College, Bucuresti

2005-2008

▪ membru al echipei de cercetare – proiect CNCSIS Consortiu (UAUIM, ATU, USAMV,
ATF, UNAB) – ACUM – Arta, comuntati urbane, mobilizare – privind relatia intre arta,
spatiu public si comunitate.

2007-2008

▪ Programul Together for A Better City - ABC of urban policy – finatat de Trust for Civil
Society for CEE, coordonat de ATU

2007-2008

▪ MATRA - KAP GRANT - NGOs PLATFORM for the city of Bucharest

2006

▪ MIEUX HABITER 2006 – ameliorarea habitatului in Romania

2002-2005

▪ CNCSIS - Studii privind perfecţionarea metodelor de analiză şi evaluare a siturilor de
interes peisagistic din localităţi şi din afara localităţilor

2002

▪ Sporul casei – cercetare de antropologie vizuala asupra locuirii in Romania (imreuna cu
Vintila Mihailescu si Maria Grecu

2001-2002

▪ CNCSIS - Studii privind stabilirea metodologiei de evaluare peisagistică a siturilor
naturale şi amenajate şi elaborarea de proiecte de amenajări peisagistice

2000-2001

▪ Uses of the Public Urban Space: Society, Communities and Individual in Urban Reality
in cadrul bursei Getty Foundation, New Europe College, Bucuresti

