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Introducere 

Pentru anul 2019, proiectul Conceptualizarea rolului urbanizării în abandonul terenurilor 

agricole a avut prevăzută o singură etapă, al cărei obiectiv fost evaluarea capacității instrumentelor 

de planificare de a promova o utilizare eficientă a terenurilor. Etapa a inclus patru activități: 

1. Dezvoltarea unui cadru de analiză care să includă contribuția instrumentelor de planificare 

la utilizarea eficientă a terenurilor.  

2. Transformarea informațiilor din instrumentele de planificare în date cantitative. 

3. Adaptarea unui model de dinamică a terenurilor pentru a include factorul planificare. 

4. Evaluarea capacității instrumentelor de planificare de a promova o utilizare durabilă a 

terenurilor. 

Obiectivele asumate pentru anul 2019 au fost realizate integral. Raportul include o 

prezentare a rezultatelor principalae obținute în cadrul proiectului în etapa II – 2019.  
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Activitatea 1. Dezvoltarea cadrului de analiză pentru evaluarea contribuției 

instrumentelor de planificare la utilizarea eficientă a terenurilor  
 

În cadrul proiectului a fost dezvoltat un cadru de analiză pentru evaluarea contribuției 

instrumentelor de planificare la utilizarea eficientă a terenurilor (Figura 1). Cadrul de analiză a fost 

dezvoltat având la bază literatura de specialitate din domeniul evaluării planificării (eng., planning 

evaluation) și științei schimbării terenurilor (eng., land change science). Scopul acestui cadru a 

fost acela de a conceptualiza rolul planificării în schimbările utilizării terenurilor, în special al 

interrelației dintre abandonul terenurilor agricole și dinamica spațiilor construite. Cadrul a fost 

construit luând în considerare studiul realizat de către Hersperger et al. (2018) privind aportul 

planificării la schimbările de utilizare a terenurilor din regiunile urbane și studiul lui Bengston et 

al. (2004) privind politicile de gestionare a spațiilor construite. Totodată, au fost luate în 

considerare studiile privind eficacitatea instrumentelor de planificare sectoriale în domeniile 

mediu (Iojă et al., 2010), urbanism și planificare teritoriului (Suditu, 2012), agricultură (Petrescu-

Mag et al., 2017) și integrare europeană (Dobre, 2010). 

Factorii exogeni: Factorii exogeni sunt factorii aflați în afara capacității de control a instituțiilor 

sau actorilor din zona de studiu. Indiferent de condițiile socio-economice, de mediu și de 

planificare, un spațiu este supus influenței factorilor exogeni într-o mai mică sau mai mare măsură. 

Acești factori pot influența în mod direct schimbările în utilizarea terenurilor sau indirect prin 

influența exercitată asupra comportamentului actorilor din zone de studiu sau a conținutul 

instrumentelor de planificare.  

o Exemplu: criza economică. 

Actorii implicați în luarea deciziilor privind utilizarea terenurilor: sunt acei actori care în baza 

unui cadru instituțional, prin intențiile de ordin economic sau prin drepturile asupra terenurilor pot 

influența modul în care terenurile dintr-un areal își pot modifica funcția. 

o Exemplu: investitorii în domeniul imobiliar, proprietarii de terenuri. 
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Factorul planificare spațială: cuprinde instrumentele de planificare adoptate la toate nivelele cu 

impact semnificativ asupra utilizării terenurilor. La nivelul României, au fost luate în considerare 

cinci nivele: național, regional, județean, metropolitan și local. Se iau în considerare atât 

obiectivele de dezvoltare propuse, cât și implementarea acestora. 

Factorii socio-economici: cuprind aspectele sociale și economice ce duc, în mod indirect la 

schimbări în utilizarea terenurilor, prin influențarea actorilor cu factor de decizie. Un exemplu de 

impact indirect este scăderea profitului rezultat din agricultură, ce poate determina proprietarii de 

terenuri să abandoneze terenurile agricole. 

o Exemplu: îmbătrânirea fermierilor, cuantumul investițiilor în agricultură. 

Factorii instituționali: reprezintă aspectele ce țin de modul de schimbare a instituțiilor publice, de 

schimbările prin care acestea trec în timp, inclusiv reformele administrative, schimbările în modul 

de abordare al managementului.  

o Exemplu: schimbările instituționale cauzate de aderarea la Uniunea Europeană (UE). 

Factorii naturali: reprezintă totalitatea condiționărilor naturale ce pot determina în timp schimbări 

în utilizarea terenurilor.  

o Exemplu: panta terenurilor, calitatea solului. 
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Figura  1. Cadrul de analiză adoptat în studiul impactului planificării asupra utilizării terenurilor 



 CONCEPTUALIZAREA ROLULUI URBANIZĂRII ÎN ABANDONUL TERENURILOR 

AGRICOLE 

PN-III-P1-1.1-PD-2016-1156 

 

5 
 

Activitatea 2. Transformarea informațiilor incluse în instrumentele de planificare în 

date cantitative pretabile analizei spațiale 

Instrumentele de planificare sunt documente cu rol multiplu. În primul rând acestea conțin viziunea 

de dezvoltare spațială a unei regiuni urbane, obiectivele de dezvoltare pe termen lung, măsurile ce 

vor fi luate pentru a îndeplini obiectivele,  precum și modul de evaluare a implementării. Formatul 

acestor documente este realizat astfel încât să faciliteze consultarea de către factorii de decizie, 

specialiști în domeniul planificării sau de către public. Documentele constau într-o parte scrisă și, 

în multe situații, sunt însoțite de o parte grafică ce include hărți, diagrame. Pentru a converti 

informațiile cuprinse în aceste documente în date cantitative, spațiale, pretabile analizei de 

eficiență a planificării, în cadrul acestei etape a proiectului am dezvoltat un protocol de analiză în 

trei etape, așa cum este explicat în paragrafele de mai jos.  

Etapa 1. Operaționalizarea impactului propus: Impactul pe care fiecare instrument de planificare 

este așteptat să îl aibă asupra utilizării terenurilor a fost operaționalizat pe baza obiectivului general 

descris în partea scrisă a documentului.  Astfel, impactul a fost operaționalizat ca: a) încurajând 

schimbările în utilizarea terenurilor, b) restricționând schimbările în utilizarea terenurilor sau c) 

fără efect asupra schimbărilor în utilizarea terenurilor. De exemplu, instrumentele de planificare 

care prevăd acordarea de priorități în atragerea de investiții în anumite locații, vor fi 

operaționalizate ca „încurajând dezvoltarea în locațiile vizate”. 

Etapa 2. Identificarea dimensiunii spațiale a obiectivelor de planificare: Fiecare instrument de 

planificare a fost analizat pentru a identifica dimensiunea spațială explicită sau implicită a 

obiectivelor, așa cum recomandă Harris et al. (2002). Documentele ce conțin o desemnare clară a 

zonelor ce vor urma a fi dezvoltate sau a zonelor cu restricții în utilizarea terenurilor au fost 

considerate ca având dimensiunea spațială explicită. De exemplu, zonele cu restricții în 

dezvoltarea spațiilor construite, cum sunt ariile protejate, prevăd existența unor limite clare. 

Documentele de planificare au fost considerate ca având o dimensiune spațială implicită, dacă în 

cadrul lor se face referire la anumite modele de dezvoltare (de exemplu, dezvoltare policentrică) 

sau la transformările în utilizarea terenului (de exemplu, protejarea pajiștilor împotriva conversiei 
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către spații construite), dar fără o identificare formală a locațiilor unde aceste schimbări ar trebui 

să aibă loc. 

Etapa 3. Reprezentarea spațială și în timp a impactului obiectivelor de planificare: În cadrul 

acestei etape se are în vedere legătura dintre obiectivele de planificare și schimbările în utilizarea 

terenurilor. Pentru instrumentele cu dimensiune spațială explicită, legătura va fi creată apelând la 

vizualizarea zonelor de implementare a obiectivelor și la diagrame de tip heatmap. Limitele 

zonelor de implementare a obiectivelor pot fi obținute din documentele de planificare sau preluate 

din surse guvernamentale. Vizualizarea zonelor de implementare va fi realizată prin cartografiere 

sub forma unor: 

(1) poligoane cu limite stricte - atunci când limita zonei de implementare este clară și strictă; 

exemple pot fi ariile protejate și zonele intravilane (Figura 2), 

(2) poligoane cu limite fuzzy  - atunci când impactul este considerat ca o zonă de influență; 

exemplu pot fi polii de creștere urbani, al cărui impact este așteptat să atingă o distanță de 

30 de km în jurul orașelor, însă fără a avea o limită clară, 

(3) linii și buffere -  pentru a reprezint obiectivele ce vor avea un impact liniar, cum sunt cele 

ce implică rețeaua de transport.  

Figura  2. Exemple de reprezentare spațială a obiectivelor de  planificare la nivel național în raport cu spațiile 
construite (reprezentate cu culoare roșie) 

Impactul implementării obiectivelor de planificare este adesea vizibil la intervale de câțiva ani 

după adoptarea unui anumit instrument de planificare. În literatura de specialitate, aceste întârzieri 

poartă denumirea de lagg. Pentru a vizualiza impactul unui obiectiv de planificare chiar și în 

contextul acestui lagg, în cadrul proiectului am dezvoltat o diagramă de tip heatmap (Figura  3), 

ce reprezintă impactul unei politici din perspectiva a trei dimensiuni:  
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(1) coloanele diagramei reprezintă schimbările în utilizarea terenurilor în interiorul și în afara 

zonei de impact a fiecărui instrument de planificare,  

(2) rândurile reprezintă anul sau perioada în care schimbările au avut loc,  

(3) linia ce delimitează rândurile arată schimbările înainte și după adoptarea unui instrument 

de planificare.  

Schema de culori a diagramelor de tip heatmap  va corespunde suprafeței schimbate. 

Rezultatele acestei analize sunt incluse în articolul aflat în evaluare Grădinaru S.R., Fan P., Iojă 

C.I., Niță M.R., Suditu B., Hersperger A.M. (2019) Linking national policies and built-up 

development patterns in Romania. Land Use Policy. 

 

Figura  3. Structura diagramei de tip heatmap 
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Activitatea 3. Adaptarea unui model de dinamica a terenurilor pentru a include 

factorul planificare 
 

Analiza a fost realizată cu ajutorul unui model de regresie liniară bootstrap (bootstrap linear 

regression, model ce face parte din analizele de tip machine learning. Au fost dezvoltate două 

modele, unul pentru a cuantifica situația de dinainte de anul 2013 și cel de-al doilea pentru a 

cuantifica situația de după anul 2013. Anul 2013 a fost ales ca an de referință, deoarece reprezintă 

anul de tranziție către noi instrumente de planificare la nivel regional și județean (Figura 4).  

 

Figura  4. Instrumentele de planificare analizate și diviziunea perioadei analizate în funcție de anul adoptării 

Modelele ne-au permis să investigăm efectul factorului planificare alături de alți factorii sociali, 

economici, caracteristicile sectorului agricol, nivelul de atractivitate a municipalităților (dat de 

accesul la servicii publice) și factorii de mediu. Factorul planificare a fost reprezentat la fiecare 

nivel de o serie de variabile proxy ce reprezintă obiectivele de planificare de la fiecare nivel. 

Următoarele variabile proxy au fost luate în considerare: 

➢ Regional: Media numărului de  întreprinderi active în agricultură, prezența pensiunilor 

agro-turistice,  

➢ Județean: Tip de investiții promovate prin PATJ 2004, rang localitate la începutul anului 

2000, 

➢ Local: Suprafața autorizații de construire eliberate, procent ocupat de intravilan. 

Acuratețea modelelor a fost de 80,6% în cazul analizei prezentând situația înainte de anul 2013 și 

de 85,4 % în cazul modelului prezentând situația după anul 2013, valori suficient de ridicate pentru 

a garanta validitatea rezultatelor. Figurile de mai jos arată importanța fiecărui factor în cele două 

perioade analizate (Figurile 5 a și b). Cu cât bara este mai lungă, cu atât factorul este mai important, 

valoarea lor cumulată însumând cifra 1. În partea stângă a graficelor se află codurile variabilelor. 
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Rezultatele au arătat faptul că fiecare perioadă, factorii cei mai importanți ai schimbărilor în 

abandonul terenurilor au fost diferiți. Înainte de anul 2013, factorii cei mai importanți sunt 

Dinamica terenurilor agricole, Dinamica populației, Numărul de angajații în agricultură, 

Investițiile promovate de Planul de Amenajare a Teritoriului Județean și Accesul la servicii 

publice. După anul 2013, factorii care influențează abandonul au fost Numărul autorizațiilor de 

construire eliberate la nivel local, Întreprinderi orientate către agricultură, Persoanele implicate în 

activități agricole (la nivel de gospodărie), Rangul municipalității, și Dinamica terenurilor agricole.  

a) Înainte de anul 2013 b) După anul 2013 

  

Figura  5. Contribuția factorilor la abandonul terenurilor agricole 

Importanța factorilor abandonului terenurilor agricole nu este statică în timp. Rezultatele au arătat 

că în fiecare din cele două perioade, alți factori au fost dominanți. Totodată, s-a observat o creștere 

a importanței instrumentelor de planificare la nivel local și regional în accentuarea ratelor de 

abandon. Importanța ridicată a investițiilor și a autorizațiilor de construire, sugerează legături 

puternice între procesul de abandon și  dezvoltarea spațiilor construite. Rezultatele ridică problema 

eficienței planificării în dezvoltarea durabilă a localităților.
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Activitatea 4. Evaluarea capacității instrumentelor de planificare de a promova o 1 

utilizare durabilă a terenurilor 2 

 3 

În cadrul acestei activități au fost realizate patru analize ce vizează evaluarea capacității 4 

instrumentelor de planificare de la toate nivelele de planificare în a gestiona resursele de teren 5 

într-un mod durabil. Cele patru analize se concentrează atât pe interrelația dinamică spațiu 6 

construit – abandon terenuri agricole cât și pe efectele acestor două procese asupra serviciilor 7 

oferite de către sol (i.e., hrană) sau a amenințărilor rezultate dintr-o gestionare inadecvată (i.e., 8 

răspândirea specii invazive de plante). Analizele vizează cele patru nivele de planificare din 9 

România, pornind de la cel național și ajungând la cel local. Evaluarea se concentrează pe 10 

impactul obiectivelor de planificare asupra dinamicii și a  pattern-ului utilizării terenurilor.  Mai 11 

exact, cele patru analize vizează: 12 

➢ modul în care dinamica spațiilor construite din ultimele trei decenii a fost influențată de 13 

obiectivele de planificare la nivel național, 14 

➢ impactul pe care instrumentele de planificare adoptate la nivel regional, județean și 15 

local îl au asupra proceselor de abandon a terenurilor agricole și implicit asupra 16 

resurselor de hrană,  17 

➢ integrarea aspectelor privind managementul peisajului urban în instrumentele de 18 

gestionare a spațiului metropolitan, 19 

➢ gestionarea terenurilor abandonate intraurbane și din periferia orașelor pentru a preveni 20 

răspândirea speciilor invazive de plante la nivel local. 21 

Analiza 1. Capacitatea instrumentelor la nivel național de a promova o dezvoltare 22 

durabilă a spațiilor construite 23 

În țările post-comuniste, spațiile construite sunt rareori cercetate din prisma modului în care au 24 

evoluat sub impactul mai multor instrumente de planificare, mai ales pe perioade lungi de timp. 25 

Cercetările sunt rare, în parte datorită complexității variabilelor economice, sociale și politice 26 

ce influențează eficacitatea instrumentelor de planificare (Liu et al., 2018). Distincția dintre 27 

efectul unui instrument de planificare și efectul altor factori rămâne o sarcină dificilă, în special 28 

în țări cu sisteme de planificare în dezvoltare, așa cum e România (Hirt and Stanilov, 2009). 29 

Totodată, pe termen lung, o țară poate aplica mai multe tipuri de instrumente cu obiective 30 



 CONCEPTUALIZAREA ROLULUI URBANIZĂRII ÎN ABANDONUL TERENURILOR 

AGRICOLE 

PN-III-P1-1.1-PD-2016-1156 

 

11 
 

diferite, crescând astfel complexitatea evaluării. Impactul mai multor instrumente de planificare 31 

s-ar putea suprapune spațial, dar și în timp. 32 

Scopul acestei analize este de a determina impactul obiectivelor de planificare adoptate la nivel 33 

național asupra spațiilor construite. Analiza vizează instrumentele de planificare adoptate în 34 

cele trei decenii de la căderea regimului comunist până în prezent. Cele trei decenii au fost 35 

împărțite în patru perioade delimitate de evenimentele politice și economice majore prin care a 36 

trecut România: perioada de tranziție (1990-2000), perioada pre-aderare la UE (2001-2006), 37 

perioada de membru nou UE (2007-2012), perioada post criză economică (2013-2018). 38 

Legătura dintre obiectivele de planificare stabilite prin fiecare instrument și modul în care 39 

spațiile construite s-au dezvoltat, a fost realizată prin identificarea zonelor cu dinamica 40 

accentuată (i.e. hotspot-uri de dezvoltare) în fiecare din cele patru perioade, și suprapunerea 41 

acestora cu zonele de implementare a obiectivelor de planificare. Datele privind spațiile 42 

construite au fost obținute din seturile de date CORINE Land Cover în format vectorial, 43 

disponibile pentru anii 1990, 2000, 2006, 2012 și 2018 (Copernicus LMS, 1990, 2000, 2006, 44 

2012, 2018), iar cele privind zonele de implementare au fost delimitate pe baza informațiilor 45 

conținute în fiecare document de planificare. 46 

Rezultatele au arătat că dezvoltarea spațiilor construite a urmat o tendința crescătoare. Această 47 

creștere a avut loc concomitent cu scăderea populației, situație ce poate fi întâlnită și în alte țări 48 

post-comuniste (Haase et al., 2013). Creșterea continuă a terenurilor alocate pentru industrie și 49 

servicii a urmat tendința observată la nivel european de către Cortinovis et al. (2019). Suprafața 50 

semnificativ mai mare a noilor construcții după anul 2013 indică faptul că piața imobiliară din 51 

România s-a recuperat rapid după criza economică și că dezvoltarea va continua (Colliers 52 

International, 2018). În ultimele trei decenii au fost adoptate atât instrumente de planificare ce 53 

s-au dovedit a fi eficiente în gestionarea spațiilor construite, cât și instrumente care au avut efect 54 

redus sau chiar niciun efect. Dezvoltarea spațiilor construite a fost influențată în principal de 55 

obiectivele din domeniul transporturilor, dezvoltării regionale și de mediu și de stimulentele 56 

fiscale oferite administrațiilor locale. Instrumentele adoptate imediat după aderare la UE au fost 57 

cel mai puțin eficiente, această perioadă fiind caracterizată printr-o capacitate redusă a 58 

guvernului de a formula și implementa politici (World Bank, 2018). O posibilă cauză este 59 

trecerea la noi structuri instituționale și abordări diferite în elaborarea politicilor ca urmare a 60 

trecerii la statutul de membru UE (Dobre, 2010). Mai multe instrumente de planificare au fost 61 
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adoptate fără o viziune bine fundamentată sau fără a anticipa tendințele în dezvoltarea spațiilor 62 

construite. Acesta a fost în special cazul celor adoptate în perioada de tranziție și a politicii de 63 

mediu privind Rețeaua Natura 2000 adoptată după aderarea la UE, lucru confirmat de Iojă et 64 

al. (2010). 65 

Rezultatele acestei analize sunt incluse în articolul aflat în evaluare Grădinaru S.R., Fan P., Iojă 66 

C.I., Niță M.R., Suditu B., Hersperger A.M. (2019) Linking national policies and built-up 67 

development patterns in Romania. Land Use Policy. 68 

 69 
Figura  6. Vizualizarea zonelor de implementare a obiectivelor de planificare împreună cu arealele cu dezvoltare 70 

accentuată a spațiilor construite 71 

Analiza 2: Capacitatea instrumentelor la nivel regional, județean și local de a limita abandonul 72 

terenurilor agricole și a asigura utilizarea eficientă a surselor de hrană 73 

În cadrul acestei analize s-a avut în vedere analiza capacității instrumentelor de planificare 74 

regională, județeană și locală din regiunea urbană București-Ilfov de a diminua abandonul 75 

terenurilor agricole și a asigura că resursele de hrană sunt asigurate. Analiza a avut două etape: 76 

(1) evaluarea amplitudinii abandonului activităților agricole în zona de studiu și (2) 77 

determinarea impactului abandonului asupra capacității de furnizare a hranei. Evaluarea 78 
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amplitudinii abandonului activităților agricole s-a realizat pe baza datelor rezultatelor din Etapa 79 

1 – 2018 a proiectului. Astfel, au fost identificate spațial zonele cu terenuri abandonate pentru 80 

anul de referință 2013. Determinarea impactului abandonului asupra capacității de furnizare a 81 

hranei a presupus identificarea principalelor culturi agricole în zona de studiu și determinarea 82 

producției potențiale ce ar rezulta dacă terenurile agricole ar fi reintroduse în circuitul agricol. 83 

Datele privința consumul alimentar au fost obținute din rapoartele naționale privind bilanțurile 84 

alimentare și coordonatele nivelului de trai și au fost utilizate în determinarea necesarului de 85 

hrană la nivel local. Impactul abandonului asupra capacității de furnizare a hranei a fost 86 

determinat prin corelarea producției potențiale cu necesarul de hrană în zona de studiu. 87 

 88 
 Figura  7. Necesarul de hrană acoperit in surse locale și cel potențial  acoperit dacă terenurile abandonate ar 89 

reintra în circuitul agricol 90 

Rezultatele au arătat faptul că producția agricolă locală poate acoperi între 10-35% din necesarul de 91 

alimente pentru principalele culturi din zona de studiu. Utilizarea terenurilor abandonate ar putea crește 92 

producția la principalele culturi, în medie, cu 45%. Cu toate acestea, aproximativ 40 % dintre terenurile 93 

abandonate prezintă riscul de a nu se reîntoarce în circuitul agricol din cauza conversiei în spații 94 

construite. Procesul de abandon este în strânsă legătură cu strategiile de dezvoltare din zona de studiu. 95 

O mare parte din terenurile abandonate se suprapun arealelor desemnate la nivel regional și județean ca 96 

fiind prioritare pentru investiții în activități industriale. Totodată, multe dintre ele se regăsesc în zona 97 

intravilană, fiind predispuse la conversie către alte funcții. Utilizarea terenurilor abandonate ar putea 98 

crește capacitatea de furnizare a hranei din surse locale cu valori între 3% și 18,5%.   99 

Analiza 3: Capacitatea instrumentelor de planificare metropolitană de a gestiona peisajul 100 

ca mijloc de balansare a obiectivelor de conservare a naturii cu cele de dezvoltare a 101 

spațiilor construite  102 
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Scopul acestei analize fost acela de a evalua în ce măsură instrumentele de planificare adoptate 103 

la nivel metropolitan (exemplu, planuri strategice, concepte de dezvoltare, strategii integrate de 104 

dezvoltare) abordează peisajul ca mijloc de balansare a obiectivelor de conservare a naturii cu 105 

cele de dezvoltare a spațiilor construite. În acest scop au fost analizate  instrumentele de 106 

planificare din 18 zone metropolitane Europe, printre care și zona Cluj Napoca din România. 107 

Analiza s-a axat pe: a) temele de planificare aflate în legătură cu peisajul (de exemplu 108 

agricultura prin intermediul peisajelor agricole), b) măsura în care peisajul este utilizat ca punte 109 

de legătură între actorii implicați în luarea deciziilor, c) informațiile legate de funcționalitatea 110 

peisajelor și d) beneficiile oferite de către peisaje.  111 

 112 

Figura  8. Caracteristicile funcționale ale peisajelor menționate în instrumentele de planificare metropolitană 113 

Rezultatele au arătat faptul că instrumentele de planificare au preponderent o perspectivă 114 

antropocentristă asupra peisajului. Cele mai multe instrumente conțin informații privind 115 

funcționalitatea peisajelor. Cel mai adesea acestea fac referire la conectivitatea și fragmentarea 116 

peisajelor, precum și la multifuncționalitatea lor (Figura  8).  Totodată, instrumentele prezintă 117 

contribuția peisajelor la asigurarea bunăstării locuitorilor prin, spre exemplu, asigurarea 118 

spațiilor de recreere și a zonelor cu valoare culturală.  Dintre cele 18 instrumente analizate, 14 119 

conțin măsuri clare privind gestionarea peisajului. Cu toate acestea, puține instrumente de 120 

planificare descriu peisajul ca punte de legătură între actori.  121 

Rezultatele acestei analize au fost publicate în articolul Hersperger A. M., Bürgi M., Wende W, 122 

Bacău S, Grădinaru S.R. (2019) Does landscape play a role in strategic spatial planning of 123 

European urban regions? Landscape and Urban Planning 194 124 

javascript:void(0)
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Analiza 4: Capacitatea instrumentelor la nivel local de a preveni răspândirea speciilor 125 

de plante invazive pe terenurile abandonate 126 

Gestionarea terenurilor urbane abandonate a devenit tot mai importantă în gestionarea 127 

sustenabilă a zonelor urbane. Cercetări recente arată că terenurile vacante vegetate ar putea fi 128 

incluse în rețeaua de infrastructură verde. Astfel de terenuri pot deveni zone de agrement prin 129 

conversia în parcuri sau grădini. Cu toate acestea, terenul vacant nu este întotdeauna considerat 130 

o funcție urbană dorită (Hofmann et al., 2012). Terenurile urbane vacante nu au, în general, o 131 

valoare ecologică ridicată. Gestionarea necorespunzătoare a acestor situri permite dezvoltarea 132 

vegetației și, împreună cu speciile de plante native, terenul poate fi invadat de specii invazive . 133 

Scopul acestei analize a fost testarea ipotezei conform căreia terenurile urbane abandonate 134 

reprezintă principalul vector de răspândire  a speciei invazive Ailanthus altissima (Mill.) 135 

Swingle var. altissima. Studiile anterioare au demonstrat că abundența speciilor de plante 136 

invazive este corelată cu modul de utilizare a terenului (Gulezian and Nyberg, 2010). În prezent, 137 

în ciuda faptului că este o specie invazivă, reglementările urbane din România interzic tăierea 138 

și extragerea speciei, în special dacă arborele este adult, deoarece este considerat parte a 139 

infrastructurii verzi. Orice îndepărtare necesită aprobarea autorităților locale. 140 

 141 
Figura  9. Caracteristicile exemplarelor prezente pe diverse tipuri de utilizare a terenurilor  142 

Specia este considerată invazivă în zonele temperate și subtropicale situate în Europa și 143 

America de Nord. Specia este considerată a fi o amenințare la adresa sănătății publice, a 144 

infrastructurilor urbane și a siturilor arheologice. Polenul arborelui este o sursă potențială 145 

alergenică, fiind documentată ca una din cauzele problemelor respiratorii în zonele  urbane, în 146 

timp ce atingerea frunzelor și a ramurilor poate provoca erupții cutanate. Datorită dezvoltării în 147 
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fisurile construcțiilor, rădăcinile Ailanthus ar putea provoca cu ușurință deteriorarea 148 

structurilor. Prin urmare, prezența sa poate fi dăunătoare pentru sănătatea umană și clădiri.  149 

Analiza s-a bazat pe colectarea în teren a datelor privind prezența exemplarelor acestei specii 150 

și caracteristicile lor morfologice (înălțime, sexul, prezența și abundența inflorescenței). Au fost 151 

luate în considerare terenurile agricole abandonate, spațiile verzi publice și private neîngrijite, 152 

și terenurile vacante a căror funcție anterioară nu este cunoscută. Municipiull  București a fost 153 

ales ca zonă de studiu. Colectarea datelor s-a realizat în luna august, în lungul unui transect ce 154 

acoperă patru situri începând din zona centrală a orașului și continuând până la periferie. Siturile 155 

suprafețe cuprinse între 63-137 hectare, sunt localizate în cartiere ce includ mai multe tipuri de 156 

funcții, densități ale spațiilor construite și tipuri de management.   157 

Observațiile pe teren au arătat că de-a  lungul transectului densitatea exemplarelor de tinde să 158 

scadă ușor spre periferie. Cu toate acestea, densitatea este puternic influențată de prezența 159 

terenurilor vacante. Un procent ridicat de exemplare au fost identificate pe terenuri abandonate, 160 

cele mai multe fiind exemplare tinere sau lăstari. Exemplare adulte cu diametrul de până la 135 161 

cm au fost observate în centrul orașului, amplasate în grădini private, probabil având funcție 162 

ornamentală. Analiza realizată a confirmat ipoteza că prezența terenurilor abandonate au un 163 

efect semnificativ asupra proliferării Ailanthus altissima în mediul urban.  164 

Politicile privind gestionarea speciilor invazive cu impact negativ asupra sănătății umane sau a 165 

activităților economice ar trebui să fie mai stricte și susținute de un cadru legislativ clar. În 166 

cazul Ailanthus altissima nu există încă amenințări majore la nivelul zonei de studiu, cu toate 167 

acestea, agresivitatea acestei specii este menționată în studiile de caz efectuate în Statele Unite 168 

și Europa. Întrucât este un arbore ce nu necesită un habitat bogat și complex, și este rezistent la 169 

poluare, riscul ca Ailanthus altissima să devină specie dominantă în zonele urbane este mare.  170 

Rezultatele acestei analize au fost publicate în capitolul  Gavrilidis A. A, Grădinaru S.R., Onete 171 

M., Breuste J., Iojă I.C.  The influence of vacant land presence on proliferation of invasive alien 172 

plant species. The case of Ailanthus altissima (Mill.) Swingle var. altissima în Breuste, 173 

J.H., Artmann, M., Ioja, C., Qureshi, S.(Eds.)  Making Green Cities, Springer, ISBN 978-3-174 

030-37716-8. 175 
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Bază de date. Instrumentele de planificare utilizate în România ce au impact 176 

asupra utilizării terenurilor 177 

 178 

În cadrul proiectului au fost luate în considerare patru nivele de planificare, specifice 179 

contextului din România: național, regional, județean, metropolitan și local. Pentru fiecare nivel 180 

au fost identificate tipurile de instrumente ce au impact asupra utilizării terenurilor, în special 181 

asupra interdependenței dintre abandonul terenurilor agricole și dinamica spațiilor 182 

construite. Instrumentele de planificare au fost identificate printr-o revizuire și o analiză a 183 

instrumentelor planificare adoptate în perioada 1990 și 2018. Accentul s-a pus pe instrumentele 184 

care au impact asupra schimbărilor ce au loc în special în regiunile urbane. 185 

Instrumentele au fost identificate pe baza rezultatelor cercetărilor anterioare privind rolul 186 

instrumentelor de politică în cadrul sistemului de planificare spațială din România  (Petrişor, 187 

2010, Munteanu and Servillo, 2013, Benedek, 2013, Pascariu, 2012) și a eficacității acestora 188 

(Grădinaru et al., 2017). Studiile asupra factorilor care influențează procesul de urbanizare din 189 

România (Săgeată, 2010, Suditu, 2012) și rezultatele a trei proiecte ESPON comparative 190 

privind dezvoltarea teritorială în Europa (ESPON, 2006, ESPON, 2007, ESPON, 2018) au jucat 191 

de asemenea un rol în procesul de selecție. Tabelul de mai jos detaliază structura bazei de date, 192 

organizate pe nivele de planificare. 193 

Extrase din baza de date cu instrumentele de planificare  cu impact asupra utilizării terenurilor, adoptate 194 

la nivel național, regional, județean, metropolitan și local. 195 

 196 
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Concluzii 
Analiza realizată în cadrul acestei etape a proiectului evidențiază faptul că instrumentele de 

planificare utilizate în prezent în România au atât rolul de a încuraja cât și de a restricționa 

schimbările în utilizarea terenurilor. La nivel național, în ultimele trei decenii au fost adoptate atât 

instrumente de planificare ce s-au dovedit a fi eficiente în gestionarea spațiilor construite, cât și 

instrumente care au avut efect redus sau chiar niciun efect. Schimbările au fost influențată în 

principal de obiectivele din domeniul transporturilor, dezvoltării regionale și de mediu și de 

stimulentele fiscale oferite administrațiilor locale. La nivel regional, influențează schimbările în 

utilizarea terenurilor prin tipul de investiții promovate într-o anumită regiune urbană. Deși acest 

nivel nu are un statut juridic în ierarhia nivelelor de planificare din România, importanța acestuia 

nu trebuie ignorată. Nivelul județean are un impact semnificativ prin obiectivele de dezvoltare 

propuse în planurile de amenajare a teritoriului județean. Nivelul metropolitan devine din ce în ce 

mai important în gestionarea zonelor urbane de dimensiuni mari. Descentralizarea serviciilor 

administrative le-a asigurat acestor zone cadrul legislativ și un grad de libertate în gestionarea 

zonelor în funcție de capacitatea și ambițiile fiecăreia. Nivelul local își manifestă influența prin 

doi parametri principali: stabilirea limitelor intravilanului și eliberarea autorizațiilor de construire. 

Rezultatele din cadrul acestei etape au arătat că municipalitățile își bazează dezvoltarea tocmai pe 

încurajarea extinderii spațiilor construite, fără a asigura însă și un echilibru între efectele pozitive 

și cele negative ale acestor extinderi. Printre cele negative, expansiunea dispersată de tip sprawl și 

abandonul terenurilor agricole afectează cel mai mult terenurile din Romania.  

Creșterea eficienței instrumentelor de planificare trebuie să aibă în vedere mai multe aspecte. La 

nivelul României au fost adoptate instrumente atât pentru gestionarea dinamicii spațiilor construite 

cât și pentru protecția terenurilor agricole, abordare integrată ce este identificată de către Alterman 

(2001) ca fiind crucială în creșterea eficacității. Cu toate acestea, aceste instrumente necesită 

sprijin politic constant pentru a asigura implementarea (Hințea et al., 2019). Evaluări periodice ale 

eficacității acestora sunt și ele necesare. Totodată trebuie stabilită o viziune comună a autorităților 

de planificare la nivel național și local cu privire la locul și modul în care ar trebui să se desfășoare 

dezvoltarea. În cele din urmă, autoritățile locale necesită mecanisme eficiente pentru a echilibra 

interesele publice și private. 
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Rezultate 
Au fost îndeplinite toate țintele proiectului legate de diseminarea rezultatelor cercetării. 

Indicator Prevăzut în plan de realizare în Realizat în 

Etapa 2-2029 

 Total proiect Etapa 2-2019  

Rapoarte de etapă 3 1 100% 

Participare cu lucrări la 

conferințe internaționale 

4 6 100% 

Articole ISI 

Publicate 2 articole cu factor 

cumulat de impact de 4 

1 articol cu factor 

de impact 5.144 

100% 

Articole ISI în evaluare - 1 articol 100% 

Capitol de carte - 1 capitol 100% 

Pagina web Da  Da 100% 

Baza de date cu instrumente 

de planificare 

2 baze de date 1 baza de date cu 

instrumente de 

planificare 

100% 

Articole ISI în reviste cu factor de impact 

• Hersperger A. M., Bürgi M., Wende W, Bacău S, Grădinaru S.R. (2019) Does landscape 

play a role in strategic spatial planning of European urban regions? Landscape and Urban 

Planning 194, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103702 - Factor de impact 5.144 

(publicat) 

• Grădinaru S.R., Fan P., Iojă C.I., Niță M.R., Suditu B., Hersperger A.M. (2019) Linking 

national policies and built-up development patterns in Romania. Land Use Policy (under 

review) – Factor de impact 3.573 (în evaluare) 

Capitol de carte publicat 

• Gavrilidis A. A, Grădinaru S.R., Onete M., Breuste J., Iojă I.C.  The influence of vacant 

land presence on proliferation of invasive alien plant species. The case of Ailanthus 

altissima (Mill.) Swingle var. altissima în Breuste, J.H., Artmann, M., Ioja, C., Qureshi, 

S.(Eds.)  Making Green Cities, Springer, ISBN 978-3-030-37716-8 (acceptat spre 

publicare) 

Participarea cu lucrări la manifestări științifice  

• Grădinaru S.R.,Fan P., Iojă C.I. , Niță M.R, Hersperger A., Planning for urban built-up 

development at national level: linking policy and patterns in Romania, 4th Open Science 

Meeting 2019, GLP-OSM, 24-26 Aprilie, Berna, Elveția. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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• Grădinaru S.R., Iojă C.I., Niță M., Badiu D.,  Potential of abandoned agricultural land for 

food provision in urban settings, IALE World Congress, 1-5 iulie 2019, Milano, Italia. 

• Grădinaru S.R., Iojă C.I., Popa A.M., Changing visions: the impact of regional and county 

planning on land changes in Bucharest urban region, IALE World Congress, 1-5 iulie 2019, 

Milano, Italia. 

• Grădinaru S.R, Iojă C., Niță M.R., Coupling spatial planning and food provision in urban 

regions : mismatches and potential. ECOSMART International Conference – Environment 

at a CrossrOads: SMART approaches for a sustainable future. Septembrie 5-8, 2019, 

Bucuresti, România. 

• Grădinaru S.R, Iojă C.I, Popa A.M., Impact of spatial planning on urban land changes: a 

multi-level assessment from local to regional planning. ECOSMART International 

Conference – Environment at a CrossrOads: SMART approaches for a sustainable future. 

Septembrie 5-8, 2019, Bucuresti, România. 
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