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EDITORIAL 

Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a 

Studiilor de Impact (CCMESI) este o unitate de 

cercetare de excelență ce funcționează în Uni-

versitatea din București, Facultatea de Geogra-

fie, începând din anul 1993, având drept scop 

promovarea  activităților de cercetare în dome-

niile Geografie și Știința mediului. Dincolo de 

cercetările științifice fundamentale și aplicative, 

CCMESI urmărește transferul de cunoștințe 

către diferite categorii de beneficiari din dome-

niul academic (studenți, doctoranzi, cadre di-

dactice, cercetători),  din mediul socio-

economic (instituții publice și private, agenți 

economici, organizații non-guvernamentale) ori 

reprezentanți ai publicului larg. 

Rapoartele CCMESI includ note de tip policy 

brief, relaționate cu activități de cercetare științi-

fică, cărți sau articole publicate, care prezintă 

relevanță pentru domeniul practic-aplicativ. 

Acestea sunt structurate în patru componente 

majore: contextul general, prezentarea situației 

existente, efectele asupra mediului și societății, 

și recomandări pentru factorii de decizie. Com-

ponenta grafică, tabelele și notele suplimentare 

sunt orientate spre a facilita înțelegerea infor-

mațiilor transmise.  

Rapoartele CCMESI se angajează să publice 

regulat rezultate ale cercetărilor științifice și co-

mentarii informate cu privire la o categorie largă 

de subiecte de actualitate, precum guvernanța 

resurselor naturale, planificarea conservării, 

planificarea de mediu, planificarea și manage-

mentul biodiversității, ecologia urbană, evalua-

rea serviciilor ecosistemice, evaluarea impactu-

lui asupra mediului, analiza dinamicii acoperirii 

și utilizării terenurilor, managementul conflicte-

lor de mediu ori monitorizarea mediului.  

Conținutul primului număr se încadrează per-

fect în această logică, propunând trei subiecte 

interconectate, de interes pentru societate: 

EDITORIAL 

●● Utilizarea spațiilor verzi între planificarea și 

preferințele utilizatorilor (autor Mihai Niță) pro-

pune o analiză critică a situației actuale a spații-

lor verzi prezente în orașele din România, baza-

tă pe indicatori cantitativi și calitativi, care sunt 

raportați atât la legislația națională, cât și la da-

tele din literatura internațională. Se punctează 

importanța corelării planificării spațiilor verzi cu 

preferințele utilizatorilor, precum și necesitatea 

orientării managementului către dezvoltarea in-

frastructurilor verzi. 

●● Unde construim în România? Analiza ultime-

lor trei decenii și o privire către viitor (autori Si-

mona R. Grădinaru, Ioan-Cristian Iojă, Maria 

Pătroescu) pornește de la o problemă evidentă 

din societatea românească, legată de extinde-

rea, uneori neplanificată, a suprafețelor constru-

ite. Analiza spațială și temporală este corelată 

cu analiza documentelor de amenajarea teritori-

ului (de exemplu, rețeaua de arii naturale prote-

jate), care, teoretic, ar fi trebuit să le condițione-

ze dinamica. Se evidențiază necesitatea acor-

dării unei atenții sporite protecției terenurilor 

agricole fertile și utilizării raționale a teritoriului. 

●● Îmbunătățirea eficienței implementării Planu-

rilor Locale de Acțiune pentru Mediu (autori 

Constantina-Alina Hossu, Ioan-Cristian Iojă, 

Cristina Mitincu) analizează calitatea planificării 

de mediu în România prin prisma documentelor 

care o coordonează. Se analizează calitatea 

conținutului, obiectivele și modul de implemen-

tare al Planurilor Locale de Acțiune Mediu, pen-

tru a propune abordări menite să îmbunătățeas-

că eficiența implementării. 

Primul număr al Rapoartelor CCMESI este des-

tinat predominant instituțiilor interesate de plani-

ficare, propunând idei utile pentru îmbunătățirea 

calității planurilor, dar și a modului de amenaja-

re și management al teritoriului. 

 

Prof. univ. dr. Maria Pătroescu 

 

 

 
 

 



UTILIZAREA SPAȚIILOR VERZI ÎNTRE PLANIFICARE ȘI 

PREFERINȚELE UTILIZATORILOR 

Context 

La nivel european, orașele se con-

fruntă cu o serie de provocări pri-

vind adaptarea la schimbările clima-

tice, menținerea calității aerului la 

un nivel optim și reducerea consu-

mului de energie. Gestionarea aces-

tor provocări necesită soluții concre-

te pentru a putea asigura pe termen 

lung sănătatea și bunăstarea popu-

lației.  

Managementul eficient al spațiilor 

verzi este una dintre principalele 

soluții promovate în cadrul Uniunii 

Europene pentru a gestiona aceste 

provocări. Spațiile verzi contribuie la  

îmbunătățirea calității mediului ur-

ban prin ameliorarea regimului ter-

mic și reducerea poluanților atmos-

ferici. Spațiile verzi urbane joacă un 

rol important și dincolo de impactul 

pozitiv asupra mediului. Pădurile și 

parcurile urbane, prin susținerea 

activităților de recreere și facilitarea 

contactului cu natura, au un impact 

pozitiv asupra sănătății fizice și 

mentale a populației. Spațiile verzi 

specializate, cum sunt grădinile bo-

tanice, răspund nevoilor utilizatorilor 

privind accesul la zone educaționa-

le.  

Eficiența planificării spațiilor verzi 

depinde de modul în care contribuie 

la contracararea provocărilor cu ca-

re se confruntă orașele, și, în egală 

măsură, răspund preferințelor utili-

zatorilor. Unde se situează România 

în această privință? Vom răspunde 

la această întrebare prin prezenta-

rea rezultatelor unor studii de per-

cepție realizare de către colectivul 

CCMESI. 

 

În Uniunea 
Europeană 
managementul 
spațiilor verzi 
este unul din 
instrumentele 
cele mai utilizate 
pentru 
îndeplinirea 
țintelor de 
sustenabilitate. 

©CCMESI |Volumul 1. 2022 

Scopul acestui 

material este de a 
prezenta date 

empirice privind 

percepția asupra 

spațiilor verzi și 

de a oferi 

recomandări 

pentru a 

încorpora 
preferințele 

utilizatorilor în 

planificare. 

Mihai Răzvan Niță  

MEDIUL URBAN 

 



Figura 1. Diferențe între percepția populației și percep-
ția reprezentanților autorităților publice asupra modului 

în care spațiile verzi influențează calitatea vieții.  
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Situația spațiilor verzi din Ro-

mânia 

Chiar dacă există spații verzi ce au beneficiat 

de investiții apreciabile pentru reabilitarea lor, 

iar municipalitățile alocă anual sume semnifica-

tive pentru administrare, nu întotdeauna eficien-

ța acestor măsuri a fost ridicată sau corelată cu 

beneficiile dorite de către utilizatori. Cauzele 

sunt diverse și includ competiția pentru spațiu și 

resurse cu alte tipuri de utilizări (de ex. parcări), 

neadaptarea cadrului legislativ la tendințele pri-

vind spațiile verzi (de ex. retrocedarea proprie-

tăților duce la scăderea suprafeței spațiilor 

verzi) și utilizarea deficitară a instrumentelor de 

planificare participativă care să implice cetățenii 

în luarea deciziilor. Cuplate cu transformările 

sociale și economice înregistrate de către ora-

șele din România, aceste situații au dus la apa-

riția unor probleme de ordin cantitativ și calitativ 

privind spațiile verzi urbane, pe care le vom de-

talia în paragrafele următoare: 

Percepția diferită a populației și autorităților 

privind impactul spațiilor verzi asupra calită-

ții vieții. Disponibilitatea spațiilor verzi este cel 

mai important aspect pentru utilizatori, în con-

trast cu efectele asupra incluziunii sociale și a 

calității locuirii ce sunt aspecte mai importante 

pentru autorități (Figura 1). Această diferență 

este reflectată de amploarea pe care au luat-o 

protestele cetățenilor împotriva conversiei spați-

ilor verzi în spații rezidențiale. Cu toate acestea, 

populația nu conștientizează întotdeauna bene-

ficiile ecologice, economice, sociale și de mediu 

pe care spațiile verzi le aduc orașelor. Această 

situație face ca în societatea românească să fie 

mai vizibile și apreciate spațiile verzi utilizate 

pentru recreere sau agrement (de ex. parcurile 

urbane), iar cele ale căror beneficii sunt indirec-

te (de ex. grădini ale unor instituții sau alinia-

mente stradale) să nu fie considerate importan-

te.  

Reducerea suprafeței și degradarea calitati-

vă a spațiilor verzi. În majoritatea orașelor din 

România acestea sunt fenomene vizibile. Chiar 

dacă este mai spectaculos și exprimat mai bine 

în cazul spațiilor verzi cu suprafață mare, el a 

afectat mai frecvent spațiile verzi de dimensiuni 

reduse, cum sunt cele aflate între blocuri. Prin-

cipalele cauze ale reducerii suprafețelor sunt 

retrocedarea terenurilor către forme de proprie-

tate privată și presiunea exercitată de dezvolta-

tori pentru construcția de noi spații rezidențiale, 

comerciale sau de parcare. Întreținerea  spații-

lor  verzi s-a  făcut  adesea  printr-o antropizare  
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accentuată (de ex. creșterea suprafețelor imper-

meabile prin alei pavate, dezvoltarea excesivă a 

unor dotări pentru recreere sau agrement) ori 

prin introducerea unor specii potențial genera-

toare de probleme din cauza caracterului aler-

gen sau invaziv. 

Inechitate socială în accesarea spațiilor 

verzi. Degradarea spațiilor mici, accentuarea 

inechităților sociale față de grupurile vulnerabile 

(de ex. persoane cu dizabilități, persoane afec-

tate de sărăcie, vârstnici), îndeosebi la nivelul 

periferiilor orașelor medii și mari, a determinat 

diferențieri semnificative între accesibilitatea 

diferitelor categorii sociale către un spațiu ver-

de. Acest aspect este cu atât mai important cu 

cât proximitatea este principala motivație în ale-

gerea spațiului verde vizitat (Figura 2). Dezvol-

tările rezidențiale noi din orașele Românești nu 

fac decât să amplifice acest fenomen de inechi-

tate. Locuitorii complexelor rezidențiale aflate la 

periferia orașelor au adesea acces redus la 

spații verzi din cauza densității ridicate a con-

strucțiilor, dimensiunilor reduse a infrastructuri-

lor de transport (de ex. lipsesc aliniamentele 

stradale sau scuarurile) și nealocării de spațiu 

pentru dezvoltarea zonelor verzi publice (de ex. 

parcuri, păduri urbane). În contextul unei acce-

sibilități scăzute, populația nu beneficiază de 

anumite servicii oferite de spațiile verzi, nu le 

înțelege potențialul de a livra servicii ecosiste-

mice complexe sau nu le poate păstra dotările 

într-o stare adecvată. Astfel, putem vorbi de o 

autopropagare a deficitului de spațiu verde.  
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Figura 2. Motivația utilizatorilor în alegerea unui parc 
urban 

Indicatorii de analiză a spațiilor verzi urbane 

din documentele de planificare urbană pre-

zintă frecvent doar aspecte cantitative, fie că 

vorbim de suprafața efectivă de spațiu verde 

sau de ținta de 26 m2/locuitor1. Indicatorii calita-

tivi, sau și mai specific, indicatorii de performan-

ță ai spațiilor verzi în livrarea de beneficii multi-

ple, lipsesc aproape cu desăvârșire din docu-

mentele de planificare urbană. În multe situații, 

fenomenele asociate cu problemele spațiilor 

verzi (de ex vandalizări ale mobilierului urban, 

uscări de vegetație) au fost ignorate din cauza 

axării pe cifre statistice incluse în raportările 

oficiale, chiar dacă prezentau o situație inexac-

tă sau incorectă. Cu toate acestea, nevoile utili-

zatorilor variază (Figura 3), iar statisticile privind 

spațiile verzi trebuie să reflecte aceste nevoi. 

Instrumente de gestionare a spațiilor verzi 

prea puțin eficiente. Planurile urbanistice ge-

nerale sunt instrumente puternice pentru pro-

tecția spațiilor verzi urbane. Însă, statutul de 

spațiu verde a fost adesea pierdut din cauza 

schimbărilor frecvente ale zonelor funcțio-

nale. Mecanismele instituționale de control au 

funcționat  ineficient,  mai  ales în  cazul în care  

relaționau două instituții de tip public cu flexibilita-

te redusă sau chiar două direcții ale unei primării. 

Efecte pe termen mediu și lung ale 

scăderii suprafeței spațiilor verzi 

Accentuarea presiunii asupra spațiilor verzi 

existente. În cadrul spațiilor verzi ce deservesc 

un număr mare de locuitori pot apărea probleme 

din cauza aglomerării. Utilizatori cu diverse pre-

ferințe (de ex. proprietarii de câini și părinții care 

vin cu copiii) pot intra în competiție pentru ace-

lași spațiu. Această situație, cuplată cu scăde-

rea suprafețelor, poate duce pe termen lung re-

ducerea atractivității spațiilor verzi.  

Accentuarea riscurilor de mediu cu efect di-

rect asupra bunăstării populației urbane. Lip-

sa ori suprafața redusă a spațiilor verzi urbane 

pot duce la intensificarea fenomenului de insulă 

de căldură sau accentuarea formelor de polua-

re a aerului, ce au efecte directe asupra sănă-

tății populației.  

Degradarea stării de sănătate a populației 

urbane. Populația urbană din România înregis-

trează tendințe îngrijorătoare în ceea ce privește 

starea de sănătate. Conform Raportului privind 

Sănătatea Populației în Uniunea Europeană2, 

România are a patra cea mai mică speranță de 

viață din UE, respectiv 75,3 ani, față de media 

europeană de 81 ani, și una dintre mortalitățile 

cele mai mari, respectiv 1530 decese la 

100.000 locuitori, frecvent datorată bolilor cir-

culatorii sau respiratorii. În contextul poluării 

aerului, spațiile verzi urbane contracarează 

efectele negative și, totodată, promovează și un 

stil de viață activ, cu beneficii directe pentru să-

Figura 3. Diversificarea principalelor activități derulate de către vizitatori în parcul Tei (București), în perioada 2007-2017. 

1 OUG nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea și completa-
rea OUG nr .195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului. 
2 OECD/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health 
in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/
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Creșterea costurilor de management al ora-

șelor. Un management axat pe obiective sim-

pliste și pe termen scurt nu va duce decât la 

creșterea costurilor asociate dezvoltării și între-

ținerii spațiilor verzi. Deja multe administrații 

publice consideră spațiile verzi ca fiind zone ce 

doar „consumă” resurse, aducând venituri mo-

deste la nivelul încasărilor directe. Indirect, un 

sistem deficient de spații verzi implică costuri 

mai mari asociate serviciilor de menținere a 

sănătății populației.  

Recomandări  

Adaptarea politicilor publice la situația și 

nevoile utilizatorilor din România. Politicile și 

strategiile urbane din România sunt în continuă 

dezvoltare. Importul de modele de planificare 

din alte state nu poate fi eficient dacă nu este 

însoțit de asumarea unei viziuni oneste de sus-

tenabilitate și reziliență, care să pornească de 

la realitățile și resursele existente și să conside-

re spațiile verzi un instrument în atingerea 

acestor deziderate. Un exemplu este dezvolta-

rea participativă a unor spații verzi mici (în en-

gleză, pocket parks) asociate țesuturilor urba-

ne. Rămânând spații publice, acestea pot fi pla-

nificate,  dezvoltate și administrate de către co-

munitățile locale sau alte forme de asociere ale 

actorilor locali interesați. 

Conectarea actorilor locali interesați. Trebu-

ie întărite și instituționalizate legăturile între ac-

torii locali: între administrațiile publice (cu rol de 

administrare a spațiilor verzi), agenții economici 

(ce au disponibilitate financiară pentru promo-

varea acestora), oamenii de știință (ce realizea-

ză studii și analize detaliate) și populație (ce 

utilizează spațiile verzi). 

Promovarea proiectelor demonstrative. La 

nivelul Uniunii Europene există oportunitatea 

accesării de finanțări dedicate formelor inovati-

ve de utilizare a spațiilor verzi. Acestea pot 

aduce în atenția utilizatorilor locali beneficiile 

furnizate de către spațiile vezi (de ex. rol social 

și educațional, combaterea unor provocări soci-

etale). 

Planificarea participativă a spațiilor verzi. 

Componenta colaborativă a procesului de pla-

nificare din România trebuie întărită la nivel 

local. Utilizatorii spațiilor verzi urbane trebuie 

implicați activ în proiectarea și administrarea 

acestora. Autoritățile locale pot utiliza instru-

mente moderne ce facilitează implicarea, cum 

ar fi Sisteme Informaționale Geografice Partici-

pative (PPGIS) sau utilizarea rețelelor sociale. 
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Îmbunătățirea conectivității spațiilor verzi. 

Pentru creșterea beneficiilor și co-beneficiilor 

asociate, este recomandat ca spațiile verzi să 

facă parte dintr-o rețea la nivel urban, care să 

conțină areale centrale de dimensiuni mari (de 

ex., parcurile și pădurile urbane), areale secun-

dare de dimensiuni mai mici, așa zisele step-

ping stones (de ex. grădini) și coridoare de le-

gătură între acestea (de ex. aliniamente strada-

le). Conectivitatea structurală și cea funcțională 

vor asigura coerența și reziliența rețelei.  

Promovarea multifuncționalității ca abordare 

în planificarea spațiilor verzi. Multitudinea de 

funcții îndeplinite de către spații verzi urbane 

necesită o promovare activă prin intermediul 

campaniilor de informare și conștientizare. 

Aceste activități vor duce la înțelegerea multi-

plelor roluri îndeplinite de către spațiile verzi și 

la creșterea suportului actorilor locali pentru 

protecția lor. 

Protecția spațiilor verzi. Regimul de protecție 

al spațiilor verzi la nivel național și local trebuie 

întărit prin norme clare și responsabilități defini-

te coerent. Obiectivul principal este de a dimi-

nua neclaritățile ce duc la transformarea aces-

tora în alte categorii de folosință urbană. 

 

Contactați-ne 

Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuarea Studiilor de 

Impact (CCMESI), Universitatea din București. 

Pagina web:https://ccmesi.ro/    

Facebook: https://www.facebook.com/CCMESI/ 

Persoana de contact: Mihai Răzvan Niță,  

E-mail: mihairazvan.nita@g.unibuc.ro 

Informațiile prezentate sunt rezultatul studiilor:  

Niță M.R. et al. (2020) Searching for the perfect balance 

in the multifunctionality of urban green parks, in Breuste, 

J.; M. Artmann; I.C. Ioja; S. Qureshi (eds.), Making Green 

Cities – Concepts, Challenges and Practice, Springer 

Press, Berlin. 

Gavrilidis A.A. et al. (2020), Planning the “unknown”: Per-

ception of urban green infrastructure concept in Romania, 

Urban Forestry & Urban Greening, 51, 126649; disponibil 

la adresa https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126649  

Finanțare 

Studiile au fost finanțate de către Unitatea Executivă pen-
tru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dez-
voltării și Inovării (UEFISCDI) ca parte a proiectului PN-III-
P1-1.1-TE-2019-0316. Opiniile exprimate aparțin în totali-
tate autorilor. 

https://ccmesi.ro/
https://www.facebook.com/CCMESI/
https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126649


UNDE CONSTRUIM ÎN ROMÂNIA? ANALIZA ULTIMELOR 

TREI DECENII ȘI O PRIVIRE CĂTRE VIITOR 

Context 

La nivel global, expansiunea acce-

lerată a spațiilor construite a deve-

nit o amenințare majoră pentru sta-

bilitatea mediului. Cele mai vizibile 

procese ce afectează semnificativ 

bunăstarea societății umane sunt 

pierderea terenurilor agricole fertile, 

declinul biodiversității și diminuarea 

serviciilor ecosistemice. 

În vederea gestionării durabile a 

expansiunii spațiilor construite, Co-

misia Europeană a propus imple-

mentarea politicilor ce sprijină înde-

plinirea țintei ”ZERO ocupare de 

terenuri”1. Această țintă prevede 

ca, până în anul 2050, să se stope-

ze conversia terenurilor agricole, 

pajiștilor și pădurilor în spații con-

struite. 

Statele europene au dezvoltat și 

implementează politici privind pro-

tecția terenurilor agricole și reduce-

rea treptată a ratei de conversie a 

terenurilor agricole în spații constru-

ite. De exemplu, Germania, prin 

Strategia Națională privind Susten-

abilitatea2, are ca țintă reducerea 

ratei de dezvoltare a spațiilor con-

struite de la 66 hectare/zi în 2015 la 

mai puțin de 30 hectare/zi în 2030. 

Unde se situează România în 

această privință? Vom răspunde la  

această întrebare prin prezentarea  

rezultatelor analizei modului în care 

s-au dezvoltat spațiile construite în 

ultimele trei decenii, axându-ne pe  

relația cu politicile care au influențat 

dezvoltarea. 

Statele europene 

implementează 
politici ce vizează 

protecția 

terenurilor fertile 

în paralel cu 

reducerea 

treptată a 

suprafețelor nou 

construite. 

 

1 Roadmap To A Resource Efficient Europe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%

3A52011DC0571  

2 German Sustainability Strategy https://www.bundesregierung.de/ 

Scopul acestui 

material este de a 
oferi informații și 

recomandări 

fundamentate 

științific factorilor 

de decizie 

implicați direct și 

indirect în 

procesul de 
gestionare al 

extinderii spațiilor 

construite. 

Simona R. Grădinaru, Ioan-Cristian Iojă, Maria Pătroescu  
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Tendințe în dezvoltarea spații-

lor construite în ultimele trei 

decenii 

După anul 1990, dezvoltarea spațiilor construite 

a înregistrat o creștere continuă, de la 5.600 

ha nou construite în perioada 1990-2000, la 

12.000 ha nou construite în perioada 2013-

2018 (Figura 1). Tendința a fost favorizată de 

creșterea economică a României, de aderarea 

la Uniunea Europeană, dar și de investițiile cu 

capital român și străin. 

În vederea gestionării extinderii suprafețelor 

construite, în ultimele trei decenii, la nivel națio-

nal au fost adoptate o serie de acte legislative, 

politici, strategii și planuri în domeniul amenajă-

rii teritoriului și urbanismului. Acestea nu au 

fost însă singurele instrumente de planificare 

care au influențat dezvoltarea, relevante fiind și 

cele din domeniile administrației publice (de ex. 

Legea finanțelor publice), transporturilor (de ex. 

Masterplan transporturi), protecției și conservă-

rii mediului (de ex. dezvoltarea rețelei de arii 

protejate Natura 2000), dezvoltare regională 

(de ex. stabilirea polilor de creștere urbană), 

managementului riscurilor naturale și tehnoge-

ne (de ex. dezvoltarea hărților de risc), ori a 

turismului (de ex. stabilirea zonelor cu potențial 

turistic ridicat). 

Eficiența implementării acestor instrumente a 

variat atât pe plan sectorial, cât și spațial. Influ-

ență ridicată asupra concentrării dezvoltării în 

anumite zone au avut-o politicile din domeniile 

transporturi și dezvoltare regională. Politicile 

din domeniul mediului au frânat tendințele de 

conversie în spații construite a zonelor naturale 

cu valoare ridicată pentru biodiversitate. În pa-

ralel, descentralizarea administrativă a crescut 

puterea de decizie a actorilor locali privind 

“cum? ” și ”unde? ” va avea loc dezvoltarea. Cu 

toate acestea, extinderea localităților nu s-a 

realizat întotdeauna eficient și cu atenție asu-

pra utilizării raționale a teritoriului, generând o 

serie de probleme pe care le vom detalia în pa-

ragrafele următoare. 

Pierderea de terenuri agricole în detrimentul 

spațiilor construite. Dezvoltarea în România s

-a produs preponderent prin conversia terenuri-

lor agricole. Din anul 1990 până în prezent, s-

au pierdut 25.500 ha de teren arabil, din care o 

mare parte în zone cu fertilitate medie și ridica-

tă. Dacă în perioada 1990-2007, pierderea te-

renurilor agricole se realiza preponderent prin 

dezvoltarea spațiilor rezidențiale, începând cu 

anul 2007 s-a realizat în principal prin extinde-

rea spațiilor de servicii (Figura 1 a). 

Dezvoltarea construcțiilor în zone cu risc 

ridicat la inundații și alunecări de teren. Am-

plasarea construcțiilor noi în zonele cu risc ridi-

cat la inundații sau alunecări de teren este un 

fenomen destul de evident, mai ales în dinami-

ca pagubelor materiale. Integrarea aspectelor 

gestionarea riscului de inundații în reglementă-

rile privind utilizarea terenurilor și amenajarea 

teritoriului s-a realizat lent.  

Dezvoltarea construcțiilor în interiorul sau 

imediata vecinătate a zonelor naturale. Spa-

țiile naturale cu un nivel ridicat de calitate al 

factorilor de mediu (de ex. păduri, suprafețe 

acvatice) au reprezentat un magnet pentru dez-

voltarea spațiilor construite. Dezvoltarea a fost 

parțial limitată de restricțiile impuse de statutul 

de arie naturală protejată sau de zonă de pro-

tecție (Figura 2). 

©CCMESI |Volumul 1. 2022 

Figura 1. Tendințele în (a) dezvoltarea tipurilor de construcții și (b) tipurile de terenuri convertite în spații construite.  
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Figura 2. Localizarea zonelor de dezvoltare a construc-
țiilor (perioada1990-2018) în raport cu rețeaua de arii 

protejate. 

Figura 3. Dezvoltarea spațiilor construite în orașe și 
zonele lor peri-urbane în perioada 1990-2018. 

Concentrarea spațiilor construite în zonele 

suburbane și peri-urbane. În ultimele trei de-

cenii, 25% din spațiile nou construite s-au con-

centrat în zonele din proximitatea orașelor. 

Acest tipar de dezvoltare s-a accentuat după 

anul 2000, fiind dominant în polii de creștere 

urbană (Figura 3). Dezvoltarea s-a realizat, 

adesea, fără a lua în considerare accesibilitatea 

la rețele de alimentare cu apă și canalizare. 

Efecte pe termen mediu și lung ale 

tendințelor actuale 

Creșterea insecurității alimentare. Existența 

unor spații agricole și a lanțurilor scurte de dis-

tribuție a alimentelor în imediata proximitate  a 

orașelor asigură reziliența la perturbări în apro-

vizionarea cu hrană. Diminuarea terenurilor 

agricole din proximitatea orașelor în ritmul din 

prezent (Figura 4) se va reflecta în capacitatea 

acestora de a se aproviziona cu hrană proaspă-

tă (de ex. fructe, legume).  

Accentuarea presiunilor asupra biodiversită-

ții. Extinderea suprafețelor construite este una 

dintre amenințările principale pentru furnizarea 

de servicii ecosistemice și conservarea habita-

telor naturale. În zonele naturale protejate, po-

tențialul apariției conflictelor va rămâne crescut 

din cauza tensiunii dintre obiectivele de conser-

vare a patrimoniului natural și dezvoltarea spați-

ilor construite.  

Creșterea costurilor aferente extinderii rețe-

lei de utilități. Unele zone de dispersie urbană 

nu dispun în prezent de acces la rețelele cen-

tralizate de distribuție a apei sau canalizare. Pe 

termen mediu și lung, racordarea acestora la 

rețelele centralizate va presupune costuri ridica-

te din cauza distanțelor mari ce vor trebui aco-

Amplificarea pe termen lung a riscului de 

expunere la hazarduri naturale. Odată cu am-

plificarea schimbărilor climatice, gradul de vul-

nerabilitate la hazarduri este de așteptat să 

crească. De exemplu, creșterea excesivă a gra-

dului de impermeabilizare în orașe poate duce 

la intensificarea fenomenului inundațiilor la nivel 

local. Amplasarea locuințelor în zone cu declivi-

tate ridicată poate accentua riscul de expunere 

la alunecări de teren, mai ales în contextul am-

plificării căderilor abundente de precipitații.  

Figura 4. Dezvoltarea dispersată a spațiilor construite 
în zona peri-urbană a municipiului Suceava (sursa: 

Google Earth). 

perite. Extinderea localităților trebuie raportă la 

resursele disponibile și planificate de realizare a 

serviciilor și echipamentelor publice.  
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Recomandări 

Protecția terenurilor agricole fertile. În ultime-

le trei decenii au fost adoptate mai multe politici 

și instrumente ce au avut ca țintă gestionarea 

dezvoltării spațiilor construite (de ex. strategii 

locale de dezvoltare, schimbări în legislație). În 

contrast, conservarea terenurile agricole fertile 

rămâne un obiectiv general, fără instrumente 

dedicate care să sprijine implementarea. Prin 

urmare recomandăm: 

●● Identificarea terenurilor cu fertilitate 

ridicată și reglementarea la nivel național și 

local a gradului lor de protecție. Extinderea 

spațiilor construite are loc în principal prin con-

versia terenurilor agricole. Protecția acestor te-

renuri este impetuos necesară pentru creșterea 

pe termen lung a gradului de securitate alimen-

tară. În contextul evenimentelor neprevăzute ce 

pot întrerupe lanțurile de distribuție a hranei (de 

ex. pandemii, calamități naturale, crize econo-

mice, războaie), protecția acestor terenuri poate 

asigura sursele de hrană locală. 

●● Adoptarea unor instrumente care să ai-

bă ca țintă protecția terenurilor agricole ferti-

le. Aceste politici pot fi inspirate din modele ce s

-au dovedit a fi de succes în alte state europe-

ne. De exemplu, în cadrul orașelor, terenurile 

fertile pot fi asociate infrastructurilor verzi. La 

nivel județean, conservarea terenurilor agricole 

fertile trebuie să fie inclusă printre obiectivele de 

planificare. 

●● Îmbinarea politicilor de dezvoltare a 

spațiilor construite cu cele privind protecția 

terenurilor agricole. Bazându-ne pe experien-

ța altor state (de ex. Olanda,  Germania), îmbi-

narea acestor politici este crucială pentru creș-

terea eficacității implementării. Aceste politici 

necesită sprijin politic constant pentru asigura-

rea punerii în aplicare, precum și evaluări perio-

dice ale eficacității. 

Utilizarea rațională a spațiului este un obiectiv 

asumat de România prin Legea 350/2001. Aflat 

în fața creșterii constante a suprafeței ocupate 

de construcții, succesul realizării acestui obiec-

tiv necesită abordări ce merg dincolo de gestio-

narea extinderii localităților. Recomandăm două 

abordări pe care le considerăm necesare în im-

plementarea acestui obiectiv: 

●● Reconversia funcțională a terenurilor 

aparținând fostelor zone industriale sau de ser-

vicii pentru a reduce pierderea terenurilor agri-

cole. 

●● Includerea terenurilor vacante aflate în 

interiorul țesutului urban în proiecte de dez-

voltare. Axarea pe utilizarea acestor terenuri ar 

reduce din presiunea pusă pe zonele peri-

urbane. 

Coordonarea obiectivelor privind dezvolta-

rea cu cele de protecție a mediului. Extinde-

rea spațiilor construite în interiorul ariilor prote-

jate trebuie să aibă loc fără a periclita obiective-

le de conservare a habitatelor și speciilor. 

●● În ariile naturale protejate regimul con-

strucțiilor trebuie să țină seama de conserva-

rea resurselor naturale și culturale.  

●● Limitele noilor arii protejate trebuie trasa-

te luând în considerare tendințele de dezvolta-

re a construcțiilor pe plan local pentru a evita 

apariția ulterioară a conflictelor. 

Limitarea dezvoltării în zonele cu grad ridi-

cat de risc natural. Gestionarea dezvoltării tre-

buie să aibă ca scop prevenirea consecințelor 

negative ale riscurilor naturale asupra sănătății 

umane, mediului, patrimoniului cultural și a acti-

vităților economice. În scopul fundamentării di-

recțiilor de dezvoltare, încurajăm factorii de de-

cizie la nivel local să utilizeze datele spațiale 

privind zonele expuse la riscuri naturale. 

Aflate sub directiva INSPIRE privind informațiile 

spațiale în Europa, aceste date sunt disponibile 

publicului larg. 

 

Contactați-ne 

Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuarea Studiilor de 

Impact (CCMESI), Universitatea din București. 

Pagina web:https://ccmesi.ro/   

Facebook: https://www.facebook.com/CCMESI/ 

Persoana de contact: Simona Gradinaru,  

E-mail:  simona.gradinaru@g.unibuc.ro 

Informațiile prezentate sunt rezultatul studiului 

Grădinaru S.R., Peilei F., Iojă I.C., Niță M.R., Suditu B., 

Hersperger A.M., (2020) Impact of national policies on 

patterns of built-up development: an assessment over 

three decades. Land Use Policy 94, 104510; disponibil la 

adresa: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104510 

Finanțare 

Cercetarea a fost finanțată de către Unitatea Executivă 
pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) ca parte a proiectelor 
CONURB ( PN-III-P1-1.1-PD-2016-1156) și FoodPLand 
(PN-III-P1-1.1-PD-2019-0588 ). Opiniile exprimate aparțin 
în totalitate autorilor.  
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ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI IMPLEMENTĂRII PLANURI-

LOR LOCALE DE ACȚIUNE PENTRU MEDIU 

Context 

Planificarea de mediu este un pro-

ces prin care se stabilesc priorități 

pentru atingerea țintelor de durabili-

tate. Acesta implică soluționarea 

problemelor de mediu, susținerea 

modelelor durabile de dezvoltare 

economică și asigurarea bunăstării 

și coeziunii sociale. 

La nivel național, județean și local, 

planificarea de mediu este sprijinită 

printr-o serie de instrumente, rele-

vante fiind: planurile locale de acțiu-

ne pentru mediu – PLAM-uri (oferă 

suport în pregătirea proiectelor care 

pot accesa surse de finanțare rele-

vante în atingerea țintelor de dura-

bilitate), strategiile de dezvoltare 

durabilă (orientează activitățile so-

cio-economice către țintele de dura-

bilitate), planurile de gestionare a 

deșeurilor (stabilesc măsuri pentru 

asigurarea gestionării eficiente a 

deșeurilor), planurile de acțiune 

pentru adaptarea la schimbările cli-

matice (vizează creșterea rezilienței 

comunităților la schimbările climati-

ce), planurile de acțiune pentru cali-

tatea aerului (stabilesc măsuri pen-

tru menținerea și îmbunătățirea cali-

tății aerului) ori planurile de mana-

gement ale ariilor naturale protejate 

(propun măsuri pentru  conservarea 

biodiversității). 

Planificarea de mediu are un rol din 

ce în mai important în societate, pe 

măsură ce crește interesul pentru 

soluționarea problemelor de mediu. 

Cu toate acestea, în România exis-

tă un deficit de informație referitoa-

re la eficiența acestui proces.  

În România există 
un plan național 
și 42 de planuri 
locale de acțiune 
pentru mediu, 
corespunzătoare 
celor 41 de 
județe, plus 
municipiul 
București.  
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Scopul acestui 

material este de a 
prezenta 

rezultatele 

analizei eficienței 

implementării 

PLAM-urilor în 

România și de a 

oferi o serie de 

recomandări 
pentru creșterea 

acesteia. 

Constantina Alina Hossu, Ioan-Cristian Iojă, Cristina Gabriela Mitincu 

PLANIFICAREA DE MEDIU 
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Despre PLAM-uri 

Autoritatea Competentă pentru Protecția Medi-

ului (ACPM) coordonează elaborarea, revizui-

rea, implementarea, evaluarea și monitorizarea 

PLAM-urilor. În procesul de elaborare și revizu-

ire a acestora este încurajată participarea re-

prezentanților instituțiilor publice și private, dar 

și a societății civile, pentru identificarea și ierar-

hizarea problemelor de mediu, și propunerea 

de acțiuni adecvate pentru soluționarea lor. Du-

pă aprobarea PLAM-ului la nivel județean/ mu-

nicipal prin Hotărâre de Consiliu Județean (sau 

Hotărâre de Consiliu General, în cazul munici-

piului București), fiecare instituție nominalizată 

în PLAM, trebuie să elaboreze proiecte pentru 

promovarea acțiunilor de care este responsabi-

lă. Periodic, se monitorizează stadiului de im-

plementare al acțiunilor (anual sau bianual) și 

se realizează actualizarea lor (la trei sau cinci 

ani), activitățile fiind coordonate de ACPM 

(Figura 1). 
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Figura 1. Procesul de elaborare și implementare a 
PLAM-urilor. 

Evaluarea calității PLAM-urilor 

Studiul de evaluare a calității PLAM-urilor, rea-

lizat de către colectivul CCMESI, a concluzio-

nat că acestea au o calitate moderată, 69% 

înregistrând scoruri între 5.0 și 7.0 pe o scară 

de la 1 la 10. Calitatea cea mai ridicată a fost 

înregistrată de către PLAM-ul județului Giurgiu 

(7.68). PLAM-urile au fost evaluate pe baza a 

trei seturi de criterii ce vor fi detaliate în para-

grafele ce urmează. 

Primul set de criterii a vizat evaluarea pro-

cesului de elaborare al PLAM-ului, respectiv 

modul de formulare al obiectivelor, sursele de 

documentare (de ex. rapoarte publice, rapoarte 

de cercetare), participarea publicului și modul 

de structurare al activităților. La nivelul PLAM-

urile analizate s-a observat: 

●● Claritatea formulării obiectivelor.  

●● Existența unei secțiuni bine documentate 

și ilustrate privind calitatea factorilor de mediu. 

●● Elaborarea PLAM-urilor a presupus cola-

borarea dintre reprezentanții instituțiilor publice, 

private și ai societății civile, dar nu a beneficiat 

de o implicare adecvată a cetățenilor și a mass

-media. 

●● Existența detaliilor privind atribuirea res-

ponsabilităților, termenelor de realizare, țintelor 

și surselor de finanțare.  

●●  Existența detaliilor privind procedurile de 

monitorizare, evaluare și revizuire. 

Conform acestui set de criterii, calitatea cea 

mai ridicată a fost a PLAM-ului județului Satu-

Mare, care: (i) își definește clar obiectivele ge-

nerale și specifice cu privire la problemele, ne-

cesitățile și aspirațiile legate de calitatea medi-

ului; (ii) oferă date descriptive și empirice clare 

privind calitatea mediului, bazate pe o varietate 

de surse de date și (iii) propune acțiuni pentru 

soluționarea problemelor de mediu, care au 

atribuiți responsabili, termene clare, ținte și sur-

se de finanțare.  

Cel de-al doilea set de criterii a vizat calita-

tea acțiunilor propuse și nivelul lor de coor-

donare cu alte documente de planificare ale 

autorităților publice. În urma evaluării s-a 

constatat că: 

●● Acțiunile sunt formulate folosind un lim-

baj clar, consistent, acestea fiind relaționate cu 

problemele de mediu pe care le abordează.  

●● În formularea acțiunilor se ține cont de 

aspecte legate de guvernanță sau de posibile 

excepții de la reglementările generale. 

●● Există o coordonare crescută între  

PLAM-uri și alte documente de planificare ale 

autorităților publice naționale, județene și loca-

le. 

Conform acestui set de criterii, calitatea cea 

mai ridicată a fost a PLAM-ului județului Giur-

giu. Acest PLAM pune accent pe coordonarea 

verticală, orizontală și inter-comunală cu alte 

documente de planificare la nivel național, regi-

onal și local.  
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Figura 2. Situația implementării acțiunilor propuse în 
PLAM-uri.  

Cel de-al treilea set de criterii vizează lizibili-

tatea, acuratețea, legitimitatea și sinceritatea 

PLAM-urilor. Astfel, s-a analizat dacă: 

●● PLAM-urile sunt lizibile, urmărind o struc-

tură predeterminată, fiind destul de standardiza-

te;  

●● Au o acuratețe ridicată derivată din secți-

unea privind calitatea mediului în județ, de obi-

cei bine documentată și prezentată; 

●● Sunt legitime și sincere ca urmare a abor-

dării aspectelor legate de participarea publicului 

și a coordonării cu alte planuri. 

La acest set de criterii, calitatea cea mai ridica-

tă a fost a PLAM-ului județului Sibiu. Acesta: (i) 

este bine organizat din punct de vedere al con-

ținutului și structurii; (ii) abordează coordonarea 

cu ale planuri și politici, și (iii) comunică rezulta-

tele activităților de monitorizare.  

Evaluarea eficienței imple-

mentării PLAM-urilor 

Evaluarea eficienței PLAM-urilor s-a realizat 

investigând nivelul în care acțiunile propuse 

sunt implementate — conformitatea și sunt folo-

site în procesul decizional — performanța. Re-

zultatele analizei au arătat că:  

●● Puțin peste jumătate (53%) dintre acțiuni-

le propuse au fost realizate, iar 32% dintre ele 

sunt în curs, indicând o conformitate ridicată 

între acțiuni și implementare. Numărul măsu-

rilor raportate ca fiind amânate și/sau anulate 

este redus (Figura 2). 

pot fi asociate cu schimbări perceptibile în ma-

nagementul calității apei și aerului, conservarea 

biodiversității, managementul terenurilor degra-

date, dezvoltarea spațiilor verzi din mediul ur-

ban și creșterea gradului de conștientizare pri-

vind problemele de mediu. 

●● PLAM-urile au o performanță ridicată 

în procesul de luare a deciziilor privind ges-

tionarea problemelor de mediu locale. 62% 

dintre ele sunt considerate utile și foarte utile de 

către experții din cadrul ACPM în îmbunătățirea 

problemelor de mediu prioritare. Mai mult, în 

45% dintre județe, PLAM-urile sunt utilizate de 

ACPM în procesul de gestionare a problemele 

de mediu prioritare la nivel județean. 

●● PLAM-urile au o performanță slabă în 

procesul de luare a deciziilor din alte institu-

ții publice decât cele din domeniul protecției 

mediului. Doar 14% dintre PLAM-uri pot fi rela-

ționate clar cu proiectele promovate de către 

administrația publică locală sau județeană, cele 

mai multe fiind din domeniile managementului 

apei și al deșeurilor. 

●● Influența PLAM-urilor asupra altor pla-

nuri locale este scăzută. Doar 21% dintre 

PLAM-uri au o influență ridicată asupra planuri-

lor sectoriale locale, în special a celor din do-

meniile managementul apei, aerului și deșeuri-

lor, strategiilor de dezvoltare, planurilor de urba-

nism și de amenajare a teritoriului. 

Factorii care afectează eficiența 

implementării PLAM-urilor 

●● Calitatea PLAM-urilor. Rigurozitatea 

procesului de elaborare/revizuire al PLAM-ului 

este decisivă pentru existența unui proces de 

implementare eficient. Aceasta nu înseamnă în 

mod obligatoriu un conținut impecabil, ci mai 

degrabă fundamentarea procesului de elabora-

re pe date corecte, pe un proces de identificare 

și ierarhizare a problemelor cât mai cuprinzător 

și sincer, pe implicarea semnificativă a tuturor 

factorilor de decizie importanți, inclusiv ai publi-

cului, dar mai ales pe corelarea acțiunilor pro-

puse cu strategiile instituțiilor responsabile de 

implementare. 

    ●● Capacitatea de coordonare a Autori-
tății Competente pentru Protecția Mediu-
lui. Prioritizarea implementării acțiunilor din 
PLAM-uri de către instituțiile publice depinde 
semnificativ de capacitatea ACPM de a în-
scrie în agenda publică rezolvarea probleme-
lor de mediu considerate prioritare la nivel 
local. 

●● Mai puțin de jumătate dintre PLAM-uri 

(45%) pot fi relaționate cu o schimbare efectivă 

a calității mediului, indicând o conformitate 

moderată între acțiuni și schimbările în me-

diul înconjurător. Doar 38% dintre acestea  
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●● Suportul politic local. Suportul politic 
local pentru implementarea PLAM-ului determi-
nă în mod evident: (i) schimbările pozitive în 
condițiile locale de mediu pe care PLAM-ul le-a 
produs; (ii) utilizarea PLAM-urilor de către insti-
tuții, când acestea au de-a face cu vreuna dintre 
problemele de mediu prioritare și (iii) influența 
PLAM-ului asupra altor planuri locale. 

●● Participarea instituțiilor partenere. În 
prezent, ACPM are un deficit uriaș de resurse 
logistice și financiare pentru implementarea 
PLAM-ului. Din acest motiv, există o dependen-
ță semnificativă de interesul instituțiilor implicate 
în implementarea PLAM-ului de a finanța și re-
zolva problemele de mediu identificate. 

●● Participarea și interesul publicului pen-
tru problemele de mediu. Participarea activă a 
publicului  este o condiție esențială pentru aver-
tizarea instituțiilor publice asupra urgenței soluți-
onării unor probleme de mediu ce pot afecta 
bunăstarea populației. 

Recomandări 

Creșterea eficienței în implementarea PLAM-

urilor necesită: 

Clarificarea poziției autorității competente 

pentru protecția mediului. Această clarificare 

este esențială în procesul de implementare a 

PLAM-urilor. În prezent, ACPM este coordona-

tor fără resurse financiare și logistice pentru 

implementarea PLAM-urilor. Majoritatea acțiuni-

lor sunt în responsabilitatea administrației locale 

sau a instituțiilor cu care colaborează aceasta. 

În acest context, o asumare duală a procesului 

de coordonare și de implementare a PLAM 

printr-un parteneriat între administrația publică 

și ACPM poate crește nivelul resurselor alocate 

pentru rezolvarea problemelor de mediu, comu-

nicarea între instituții și mai ales implementarea 

adecvată a măsurilor. 

Îmbunătățirea legitimității PLAM-urilor. Tre-

buie realizată prin creșterea implicării publicului 

în elaborarea planului și crearea de oportunități 

pentru implicarea activă a acestuia. Mai mult, 

este necesară atragerea mai activă de experți 

din domeniul protecției mediului în toate etapele 

PLAM-ului. 

Îmbunătățirea lizibilității PLAM-urilor. Defini-

rea de obiective și ținte clare și cuantificabile 

este esențială pentru formularea ulterioară a 

acțiunilor, dar și pentru colaborarea dintre 

ACPM și instituțiile partenere. 

Îmbunătățirea sincerității PLAM-urilor. Vizea-

ză asigurarea transparenței acțiunilor de imple-

mentare și monitorizare, precum și comunica-

rea corectă, nedistorsionată, a rezultatelor obți-

nute. Astfel, nivelul de concordanță între rezul-

tate așteptate și cele efectiv realizate necesită o 

abordare mult mai sinceră. 

Coordonarea cu alte documente de planifi-

care. Este necesară o coordonare mai puterni-

că dintre PLAM-uri și documentele din alte do-

menii sau care detaliază diferite problematici de 

mediu (de ex. schimbări climatice, managemen-

tul calității aerului). 

Creșterea suportului politic. Poate contribui 

la creșterea performanței implementării PLAM-

urilor. Includerea în agenda politică a soluționă-

rii problemelor de mediu este un pas extrem de 

important pentru asigurarea suportului financi-

ar, instituțional și logistic. 

Creșterea participării publicului în luarea de-

ciziilor. Pentru procesele de elaborare, imple-

mentare și monitorizare al PLAM-urilor implica-

rea publicului poate impune o presiune supli-

mentară pe instituțiile publice și private pentru 

soluționarea problemelor de mediu și, implicit, o 

mai bună aplicare a măsurilor planificate. 

 

Contactați-ne 

Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuarea Studiilor de 

Impact (CCMESI), Universitatea din București. 

Pagina web:https://ccmesi.ro/   

Facebook: https://www.facebook.com/CCMESI/ 

Persoana de contact: Alina Constantina Hossu,  

E-mail:  alina.hossu@g.unibuc.ro 
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spectives. Journal of Environmental Management, 256, 

109984, disponibil la adresa: https://doi.org/10.1016/

j.jenvman.2019.109984  

Hossu C.A., Ioja I.C., Mitincu C.G., Artmann M., Hersper-

ger A.M. (2021), Assessing planning implementation using 

the conformance and performance approach: the case of 

Local Environmental Action Plans. Journal of Environmen-

tal Management, 299, 113680, disponibil la adresa: 

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113680  
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ACTIVITĂȚILE CCMESI 2022 

 

Proiecte de cercetare în derulare 

Biodiversitate 

• LIFE ROsalia Conservation of saproxylic beetles in the Carpathians (2020-2025). 

• Invasive species management in Romania according to REGULATION (EU) 1143/2014 

on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien spe-

cies (2018-2022). 

• Concrete conservation measures of biodiversity and landscape in Iron Gates Natural Park  

(2019-2022). 

• A systematic analysis of the social and landscape drivers of human-wildlife coexistence 

(2020-2022). 

• Evaluating intraguild trophic relations among terrestrial carnivores in the Romanian Car-

pathians (2020-2022). 

Mediul urban și planificare 

• Contribution of small urban green infrastructure in achieving environmental justice (2020-

2022). 

• Integrating food provision in urban policies in the context of land use transformation and 

displacement (2020-2022). 

• Evaluating the role of nature-based innovations for healthy cities (2020-2022). 

• Developing novel collaborative planning approaches to increase cities sustainability (2020

-2022). 

Evaluare de impact 

• Benefits and constraints of joint decision making in Romania. From public participation to 

collaborative Environmental Impact Assessment (2020-2022). 

 

Diseminarea activităților științifice prin intermediul rețelelor sociale 

• Centre for Environmental Research and Impact Studies—https://www.facebook.com/

CCMESI   

• Managementul Speciilor Invazive din România—https://www.facebook.com/InvaziveRO 

• HealthyNature.ro—https://www.facebook.com/HealthyNature.ro 
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