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RAPORT INTERMEDIAR - ETAPA 2 (16/12/2020 - 15/12/2021) - (PN-III-P1-1.1-TE-2019-1039)
BENEFICIILE ȘI CONSTRÂNGERILE LUĂRII DECIZIILOR DE COMUN ACORD ÎN ROMÂNIA. DE
LA PARTICIPAREA PUBLICULUI LA PROCEDURA COLABORATIVĂ DE EVALUARE A
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI [CO-EIA]

Introducere
Scopul proiectului este de a dezvolta un cadru nou pentru creșterea eficienței și acuratețea
procesului de evaluare a impactului asupra mediului prin explorarea interacțiunii dintre actorii și furnizarea
de soluții practice pentru o colaborare adecvată pentru dezvoltarea durabilă.
Obiectivele specifice sunt:
- O1 - să investigheze calitatea studiilor EIM și să identifice rolurile actorilor EIA în fiecare etapă a
procedurii pentru a influența pozitiv rezultatul EIM;
- O2 - să identifice principalele beneficii, probleme și conflicte comune ale procedurii EIM la nivel național
și internațional;
- O3 - să identifice precursorii pentru un EIM participativ și de succes, analizând eficiența, constrângerile
și ierarhia actorilor implicați;
- O4 – să evalueze fragmentarea și conectarea rețelelor EIM, prin identificarea huburilor de rețea critice și
a oportunităților de consolidare a conexiunilor, folosind modele de ultimă generație pe mai multe niveluri
pentru rețele EIM transversale;
- O5 - să evalueze oportunitățile strategice de rețea, să prezică scenarii alternative de rețea, să consolideze
legăturile dintre factorii de decizie, practicienii și părțile interesate la nivel internațional, național și local.

Rezumatul etapei 2
“ Colectare de date pentru analiza structurii rețelelor de conflicte și a actorilor EIM”
În cadrul acestei etape au fost aprofundate activități precum consultarea literaturii de specialitate și
colectarea datelor în vederea aflării calității rapoartelor de Evaluarea a Impactului asupra Mediului (EIM),
dar și principalele beneficii, probleme și conflicte la nivel național și internațional. Aceste informații ne
permit desfășurarea unor analize complexe care să ne arate o imagine de ansamblu reală a procedurii EIM
și care totodată au permis atingerea tuturor obiectivelor propuse pentru această etapă într-un procent de
100%.
Pentru îndeplinirea obiectivelor asumate, în etapa 2 (2021) s-a continuat desfășurarea următoarelor pachete
de lucru și activități aferente:
WP1: Revizuirea literaturii și colectarea datelor (2.1. Consultare literatură de specialitate, 2.2.
Culegere de date și analize preliminare ale actorilor EIM, 2.5. Cercetarea calitativă a rapoartelor de evaluare
a impactului asupra mediului).
WP2: Principalele beneficii, probleme și conflicte ale procedurii EIM (2.3. Aplicare a Interviurilor
semi-structurate aplicate, 2.6. Finalizare colectare date analiza principalelor avantaje, probleme și conflicte
ale procedurii EIM, 2.7. Finalizare analizei principalelor avantaje, probleme și conflicte ale procedurii EIM)
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WP3: Analiza structurii rețelelor de actori EIM și conflicte (centralitate, găuri structurale și
brokeraj) (2.4. Cercetarea conflictelor EIM și elaborare bază de date privind conflictele EIM, 2.8. Evaluarea
structurală a rețelelor formate între actorii EIM și a conflictelor EIM (centralitate, găuri structurale și
brokeraj).
WP4: Modele de atribute ale actorilor pentru rețele EIA transversale (2.9. Elaborare modele de
centralitate și modele participative pentru o procedura EIM eficientă), 2.10. Elaborare modele de atribute
pentru actori implicați în rețele EIM pentru elaborare analize complexe).
WP5: Diseminarea rezultatelor și administrarea proiectelor (2.11. Diseminarea rezultatelor, 2.12.
Participarea unui membru la un curs internațional de formare în domeniul rețelelor sociale, 2.13.
Management de proiect - etapa 2 – 2021.

WP1: Revizuirea literaturii și colectarea datelor
(2.1. Consultare literatura de specialitate, 2.2. Culegere de date și analize preliminare ale actorilor EIM,
2.5. Cercetarea calitativă a rapoartelor de evaluare a impactului asupra mediului).
Activitatea 2.1. Consultare literatura de specialitate
În cadrul acestei activități, s-a continuat revizuirea literaturii științifice, a documentelor tehnice și a
politicilor de mediu internaționale pentru a stabili o bază de analiză. De asemenea, prin consultarea
literaturii de specialitate s-a elaborat un raport de evaluare calitativă a rapoartelor EIM care prezintă
rezultatele analizei calitative a calității rapoartelor EIM utilizând protocolul de evaluare pentru investigarea
calității unui eșantion de rapoarte EIM (EIMr) din România. A fost analizat un număr de 21 de rapoarte de
evaluare a impactului asupra mediului (care au totalizat 2808 pagini), elaborate în perioada 2014-2020, care
vizează investiții din mediul urban. Acestea au fost colectate de la Agențiile județene pentru Protecția
Mediului prin descărcarea acestora de pe site-urile oficiale.
Protocolul utilizat pentru evaluarea conținutului rapoartelor de evaluare a impactului asupra mediului
este compus din 4 dimensiuni principale de evaluare, care cuprind 18 categorii și 92 de subcategorii,
descrise astfel:
1. Prima dimensiune de evaluare face referire la descrierea investiției. Categorii: 5. Subcategorii: 26.
2. A doua dimensiune de evaluare se referă la identificarea și evaluarea impacturilor cheie. Categorii:
5. Subcategorii: 28.
3. A treia dimensiune de evaluare se referă la alternative și reducerea impacturilor. Categorii: 4.
Subcategorii: 19.
4. A patra dimensiune de evaluare implică comunicarea rezultatelor. Categorii: 4. Subcategorii: 19.
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Fig. 1 - Fluxul de evaluare a conținutului rapoartelor de evaluare a impactului asupra mediului
Gradul de îndeplinire al activității: 100%. Rezultatele acestei activități constau în:
- Baza de date, rapoarte și lucrări de specialitate pe tema proiectului.
Activitatea 2.2. Culegere de date și analize preliminare ale actorilor EIM.
Pentru evidențierea rețelelor de actori implicați în procedura EIM și analiza colaborării acestora, au fost
colectate date pentru 3 proiecte EIM ce au presupus construirea unor Microhidrocentrale (MHC), dar și 4
proiecte EIM cu potențial impact transfrontalier.
Proiectele de microhidrocentrale au fost identificate accesând site-ul Agenției pentru Protecția Mediului
Caraș-Severin, autoritatea publică responsabilă cu emiterea documentelor de reglementare pentru
investițiile situate în județul Caraș-Severin. Am extras proiectele MHC pentru care investitorii au solicitat
avize de mediu. În baza de date de pe site-ul lor, am identificat proiecte care trebuiau implementate pe
râurile Nera (SHP 1 și 2), Bistra Mărului, Șucu și Olteana. Apoi, pe baza denumirii MHC-urilor, am luat în
considerare în motorul de căutare Google articolele din mass-media din România, am ales să vizualizăm
5

Finanțator:
Proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1039
„All News” și am identificat conflictele care au vizat aceste proiecte. Am investigat conflictele publice și
le-am clasificat în două categorii având în vedere beneficiarul acestor proiecte: (i) conflicte Nera (1 și 2) și
(ii) conflicte Bistra Mărului, Timiș și Olteana.
Pentru colectarea datelor pentru rețelele de colaborare EIM transfrontaliere s-au desfășurat o serie de
deplasări naționale pentru investigarea conflictelor pentru proiectele industriale: Cernavodă; Oltenita, Arad,
Certej și Halda Moldova Nouă. Datele obținute au stat la baza creării rețelelor de colaborare și a “sentiment
analysis”. Prin cartografierea rețelelor, realizarea unei documentații precise a practicii EIM (WP1, WP2) și
evidențierea principalelor beneficii, probleme și conflicte ale EIM (WP2), am identificat
indivizii/organizațiile cheie care influențează structura rețelelor prin metricile de centralitate (grad,
eigenvector, betweenness, closeness) (Bonacich, 1987; Abbasi et al., 2012). Acești indicatori sunt utilizați
pe scară largă pentru rețelele de management al resurselor naturale (Bodin, 2017) și până în prezent nu au
fost utilizați într-o arena socio-ecologică complexă precum EIM. Mai exact, folosind instrumente R precum
statnet sau igraph, am creat rețele și le-am reprezentat utilizând liste de noduri - actori EIA implicați, liste
de linkuri - legături între actori și atribute ale actorilor).
Gradul de îndeplinire al activității: 100%. Rezultatele acestei activități constau în:
- Baza de date conflicte EIM în DNA software;
- Baza de date răspunsurile cercetătorilor;
- Protocol de evaluarea calității rapoartelor;
- Matrici ale rețelelor de colaborare EIM.
Activitatea 2.5. Cercetarea calitativă a rapoartelor de evaluare a impactului asupra mediului.
Calitatea rapoartelor de evaluare a impactului asupra mediului a fost evaluată utilizând o variantă
updatată (considerând contextul României și studiile anterioare, precum cele elaborate de Pinho et al.
(2007) sau Sandham and Pretorius (2008) și îmbunătățită (conform observațiilor din studiul elaborat de
Põder and Lukki (2011) a Pachetului de Analiză a Rapoartelor de Evaluare a Impactului asupra Mediului
propus de Lee et al. (1999) (Fig. 1).
Inițial protocolul a fost pretestat pe unul dintre rapoartele de evaluare a impactului asupra mediului
pentru a-l putea finaliza. A fost ales un singur document în faza de pretestare ca urmare a complexității
acestuia. Ulterior, documentele au fost analizate de către doi evaluatori independenți din cadrul echipei.
Evaluarea fiecărui raport de evaluare a impactului asupra mediului a început de la cel mai scăzut
nivel - subcategoria - iar scorurile sunt acordate de la A la F. Scorurile obținute pentru fiecare subcategorie
au fost apoi îmbinate pentru a oferi un scor pentru fiecare categorie, iar apoi categoriile pentru a obține
scoruri pentru fiecare dimensiune de evaluare și, în cele din urmă, dimensiunile de evaluare oferă un scor
general pentru întregul raport de evaluare a impactului asupra mediului (Anifowose et al., 2016).
Scorurile pentru fiecare nivel ierarhic superior (Categorie - Dimensiune de evaluare - Scorul
general) nu au fost determinate doar de o medie rezultată din evaluarea nivelurilor inferioare întrucât acestea
nu au o greutate egală. Astfel, scorul pentru fiecare subcategorie a fost acordat în urma discutării și
reconcilierii diferențelor dintre cei doi evaluatori la nivelul scorurilor acordate (Anifowose et al., 2016).
Ulterior, scorul pentru fiecare categorie a fost obținut prin discutarea și ajungerea la un consens între cei
doi evaluatori în funcție de scorurile stabilite la nivel de subcategorii, același principiu aplicându-se și
pentru stabilirea scorului pentru fiecare dimensiune de evaluare în funcție de scorurile de la nivel de
categorii și a scorului general pentru fiecare raport în funcție de scorurile decise în cazul dimensiunilor de
evaluare (Põder and Lukki, 2011). Rapoartele care au obținut scoruri de la A la C au fost considerate
satisfăcătoare, iar cele cu valori de la D la F nesatisfăcătoare.
Rezultatele obținute au evidențiat că 52,38% dintre cele 21 de rapoarte de evaluare a impactului
asupra mediului sunt încadrate ca având o calitate nesatisfăcătoare, obținând scoruri de D, E sau F. Scorurile
obținute sunt evidențiate în Fig. 1. Scorurile obținute pentru eșantionul de 21 de rapoarte de evaluare a
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impactului asupra mediului sunt evidențiate și pentru fiecare dintre cele 4 dimensiuni de evaluare și 18
categorii.
42,86% (în număr de 9) dntre rapoartele de evaluare a impactului asupra mediului care au fost
încadrate ca fiind nesatisfăcătoare și au obținut scorul D - calitate moderată, iar 9,52% (în număr de două)
au obținut scorul E - calitate slabă. Celelalte 10 au fost considerate satisfăcătoare și au obținut scoruri de la
A la C, reprezentând 47,62% din numărul total din eșantion (Fig.2).
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Fig. 2 - Scorurile generale obținute la nivelul celor 21 de rapoarte de evaluare a impactului asupra
mediului (A - excelent; B - foarte bine; C - bine; D - moderat; E - slab; F - foarte slab; satisfăcător - A-C;
nesatisfăcător - D-F; bun - A-B; mediu - C-D; slab - E-F)
Cele mai multe dintre rapoartele de calitate satisfăcătoare (38,10%) au fost încadrate în calitate
bună și notate cu scorul C. Nici un raport de evaluare a impactului asupra mediului nu a obținut unul dintre
cele două scoruri extreme, A - excelent sau F - foarte slab. Faptul că predomină scorurile de D și C arată că
rapoartele de evaluare a impactului asupra mediului au o calitate medie.
Rezultatele obținute arată că două dintre acestea, și anume “1. descrierea investiției și condițiilor
locale existente” și “4. comunicarea rezultatelor”, sunt caracterizate printr-o calitate satisfăcătoare pentru
57,14% dintre rapoartele de evaluare a impactului asupra mediului, întrucât predomină scorurile de B și C
(12 dintre cazuri) (Fig. 3).
Pe de altă parte, dimensiunea de evaluare “2. identificarea și evaluarea impacturilor cheie” - care
cuprinde parte dintre aspectele esențiale ale procedurii EIM (Anifowose, 2016) - a fost considerată
nesatisfăcătoare în cazul a 57,14% dintre rapoartele de evaluare a impactului asupra mediului, cu o
predominare a scorurilor de D în 10 cazuri. Și dimensiunea de evaluare “3. alternative și măsuri de reducere
a impacturilor” a obținut preponderent scoruri nesatisfăcătoare, evidențiindu-se un procent de aproximativ
67% dintre rapoarte de evaluare a impactului asupra mediului caracterizate prin scoruri de D (9 cazuri), E
(4 cazuri) sau F (1 caz).
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Fig. 3 - Scorurile pentru cele 4 dimensiuni de evaluare obținute la nivelul celor 21 de rapoarte de evaluare
a impactului asupra mediului (A - excelent; B - foarte bine; C - bine; D - moderat; E - slab; F - foarte
slab)
În general, se poate observa că în nici unul din cazuri nu a existat vreo dimensiune de evaluare de
calitate excelentă (scoruri de A), în timp ce predomină cele cu o calitate moderată (scoruri de D) și bună
(scoruri de C).
Dimensiunea de evaluare 1 (“descrierea investiției și condițiilor locale existente”) se referă, în
principal, la descrierea condițiilor existente pe amplasamentul propus și a activităților afererente investiției.
Cele mai ridicate scoruri au fost obținute pentru categoria “condițiile existente”, fiind obținute scoruri de la
A la C în cazul a 61,9% dintre rapoartele de evaluare a impactului asupra mediului (încadrate ca fiind de
calitate satisfăcătoare). Și celelalte categorii (“descrierea investiției”, “descrierea amplasamentului”,
“deșeuri”, “descrierea mediului local”) au obținut scoruri satisfăcătoare în cazul a puțin peste 50% dintre
cazuri.
Dimensiunea de evaluare 2 (“Identificarea și evaluarea impacturilor cheie”) a fost încadrată ca
având o calitate medie (85,71% dintre rapoartele de evaluare a impactului asupra mediului au obținut
scoruri de C și D). Categoria “evaluarea impacturilor” a obținut cele mai slabe scoruri dintre toate
categoriile evaluate (doar D, E și F). În acest sens, identificarea părților afectate și interesate sau obținerea
opiniilor și sugestiilor acestora s-a realizat într-o anumită măsură mai concretă doar în 19,05% dintre cazuri
(D - moderat). În restul, informațiile au fost doar extrase din context - scurte mențiuni a gradului de conflict
cu publicul - (E - slab) sau acestea nu au existat (F – foarte slab).
Toate cele 4 categorii aferente dimensiunii de evaluare 3 (“alternative și măsuri de reducere a
impacturilor”) au fost încadrate ca având o calitate nesatisfăcătoare. În același timp, se poate remarca o
calitate moderată a acestora ca urmare a dominării scorurilor de D (9 cazuri) și C (6 cazuri). Trebuie
menționat că în această secțiune sunt prezentate cele mai importante aspecte considerate în momentul
implementării investițiilor, și anume măsurile de eliminare sau reducere a impacturilor și propunerile de
monitorizare.
Categoria “propunerile de monitorizare” a obținut scoruri nesatisfăcătoare în 90.48% dintre cazuri,
fiind a doua cea mai slabă categorie dintre cele 18 evaluate. La nivelul acesteia lipsesc menționarea clară a
indicatorilor monitorizați, a modalităților de monitorizare și a actorilor responsabili. Și celelalte 3 categorii
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au fost încadrate ca nesatisfăcătoare (“alternative”, “scopul și eficiența măsurilor de reducere a
impacturilor” și “obligația de reducere a impacturilor”), observându-se o calitate moderată a acestora ca
urmare a ponderii semnificative a scorurilor de D.
Cu referire la dimensiunea de evaluare 4 (“Comunicarea rezultatelor”), care arată cât de sistematic
și inteligibil s-a realizat comunicarea rezultatelor evaluării (Wylie et al., 2018), se poate evidenția că aceasta
are în general o calitate medie (C-D). Puțin peste jumătate (57,14%) dintre rapoartele de evaluare a
impactului asupra mediului au fost considerate satisfăcătoare (A-C) la nivel de comunicare a rezultatelor.
Putem menționa categoria “sublinierea aspectelor” care a obținut scoruri satisfăcătoare la nivelul a 76,19%
dintre cazuri. Acest procentaj ridicat a fost determinat de o imparțialitate în evaluare și o proporționare
echitabilă a informațiilor descrise (inclusiv a impacturilor negative și a celor pozitive).
Datele preliminare colectate în etapa 2 și aplicarea interviurilor semi-structurate au vizat și
informații și atribute ale principalelor conflicte apărute în timpul aplicării procedurii EIM, care vor fi
completate prin identificarea acestora și online și introducerea informațiilor din baza de date a conflictelor
EIM în Discourse network analizator (DNA).
Gradul de îndeplinire al activității: 100%. Rezultatele acestei activități constau în:
- Baza de date analiza calitate rapoarte conform protocolului;
- Raport de evaluare calitativă a rapoartelor EIM;
- 2 participari la conferinte internaționale:
1. Mitincu, C.G., Iojă, I.C., Hossu, C.A., Nita, A., 2021. Enhancing the quality of EIA reports: A
focus on urban projects from Romania. The 2nd International Conference: Geographical Sciences
and Future of Earth. 12-13 November 2021. Bucharest. Romania. Virtual event. Oral presentation.
2. Hossu, C.A., Mitincu, C.G., Nita, A., 2021. Assessing the quality of Romania’s environmental
impact assessment reports. Trends of impact assessment in developing countries. IAIA21
Smartening Impact Assessment in Challenging Times. 18-21 May 2021 – Virtual event, Oral
presentation.

WP2: Principalele beneficii, probleme și conflicte ale procedurii EIM.
(2.3. Aplicare a Interviurilor semi-structurate aplicate, 2.6. Finalizare colectare date analiza principalelor
avantaje, probleme și conflicte ale procedurii EIM, 2.7. Finalizare analizei principalelor avantaje, probleme
și conflicte ale procedurii EIM).
Activitatea 2.3. Aplicare a interviurilor semi-structurate aplicate.
Prin realizarea interviurilor semi-structurate și consultarea opiniilor cercetătorilor, proiectul își propune să
ofere domeniului recomandări importante pentru procedură, pentru domeniul științific și implicit pentru
îmbunătățirea calității mediului. Astfel, în cadrul acestui pachet s-a realizat și aplicat un sondaj de opinie
cu denumirea „Perspectiva cercetătorilor asupra principalelor beneficii și aspecte negative ale procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului (EIM)”. Sondajul adresat cercetătorilor care au publicat în
domeniul impactului asupra mediului a fost elaborat în urma unei analize atente a literaturii concretizat în
raportul preliminar al principalelor beneficii și probleme ale procedurii EIM din literatura de specialitate.
De asemenea, a fost extrasă o listă preliminară de email-uri ale cercetătorilor din grupul țintă.
Gradul de îndeplinire al activității: 100%. Rezultatele acestei activități constau în:
- Raport pentru prezentarea principalelor beneficii și probleme ale procedurii EIM
- Raport de analiza ierahica a actorilor EIM - modele de centralitate etc.
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- 1 articol științific publicat: Nita A., Fineran S., Rozylowicz L. (2022) Researchers’ perspective on the
main strengths and weaknesses of Environmental Impact Assessment (EIA) procedures. Environmental
Impact Assessment Review 92, 106690
- 2 participări la conferințe internaționale:
1. Nita, A., Rozylowicz, L., Fineran, S., 2021. Researchers’ perspective on main benefits and issues of EIA
procedure. IAIA21 Smartening Impact Assessment in Challenging Times.18-21 May 2021 – Virtual event,
Oral presentation.
2. Nita, A., Rozylowicz, L. 2021. Exploring network approaches to highlight trends and perspectives of
international cooperation for the environment. The 3rd North American Social Networks Conference
(NASN). January 25-27 2021. Virtual event – Oral presentation.
Activitatea 2.6. Finalizare colectare date analiza principalelor avantaje, probleme și conflicte ale
procedurii EIM.
Am obținut 103 răspunsuri din cele 950 de e-mailuri trimise (rată de răspuns de 10,8%). Dintre cei care au
răspuns, 56% au indicat o regiune/țară pe care o studiază în cercetarea lor, după cum urmează: Australia,
Bangladesh, Belgia, Brazilia, Canada, Chile, China, Columbia, Danemarca, Ecuador, Finlanda, Franța,
Germania, Hong Kong , Islanda, India, Iran, Italia, Lituania, Malaezia, Olanda, Norvegia, Filipine,
Portugalia, România, Slovacia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Taiwan, Regatul Unit, Statele Unite ale
Americii. 44% dintre cercetători nu au indicat o țară sau o regiune, preferând să rămână anonimi. Graficul
care prezintă procentele după origine poate fi consultat în Fig. 4.

Fig. 4 - Procentul de respondenți indicând țara de origine și harta care arată numărul de respondenți după
origine.
Gradul de îndeplinire al activității: 100%. Rezultatele acestei activități constau în:
- Raport a principalelor beneficii si probleme ale procedurii EIM
- Raport de analiza ierahică a actorilor EIM - modele de centralitate etc.
- 1 articol științific publicat: Nita A., Fineran S., Rozylowicz L. (2022) Researchers’ perspective on the
main strengths and weaknesses of Environmental Impact Assessment (EIA) procedures. Environmental
Impact Assessment Review 92, 106690
- 2 participări la conferințe internaționale:
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1. Nita, A., Rozylowicz, L., Fineran, S., 2021. Researchers’ perspective on main benefits and issues of EIA
procedure. IAIA21 Smartening Impact Assessment in Challenging Times.18-21 May 2021 – Virtual event,
Oral presentation.
2. Nita, A., Rozylowicz, L. 2021. Exploring network approaches to highlight trends and perspectives of
international cooperation for the environment. The 3rd North American Social Networks Conference
(NASN). January 25-27 2021. Virtual event – Oral presentation.
Activitatea 2.7. Finalizare analizei principalelor avantaje, probleme și conflicte ale procedurii EIM.
Folosind răspunsurile cercetătorilor la întrebarea cu cinci cuvinte cheie, am creat un grafic al cuvintelor pe
care le-au ales pentru a-și ilustra opiniile despre starea procedurilor EIM la nivel mondial (Fig. 5). Graficul
grupat prezintă în mare parte descriptori cu o conotație negativă, indicând deficiențe în procedură, precum
„participare slabă a publicului”, „limitat”, „ineficient”, „corupt”, „fragmentat”, „manipulat” și
„nerespectat”. Deși nu adesea, unii cercetători au evidențiat aspectele pozitive ale EIM folosind cuvinte
precum „consultare”, „în evoluție”, „participativ”, „complex”, „științific” și „consecvent” (Fig. 5).

Fig. 5. Analiza ocurențelor de cuvinte cheie care ilustrează perspectivele cercetătorilor EIM asupra
stadiului actual al procedurilor EIM la nivel mondial. Mărimea nodurilor indică numărul de apariții.
Culorile sunt atribuite aleatoriu grupurilor de cuvinte cheie prin tehnica de grupare VOS (van Eck and
Waltman, 2010).
În plus, am creat o rețea reprezentând răspunsuri la întrebarea privind rețeaua ideală de actori care ar trebui
să fie implicați în fiecare etapă a procesului EIM pentru a obține o eficiență mai mare (Fig. 6). Rezultatele
arată că respondenții subliniază colaborarea strânsă între următorii actori: dezvoltator, autorități publice,
practicieni EIM, părți interesate/public și ONG-uri. Cu toate acestea, nu trebuie subestimată participarea
activă a următorilor actori pentru realizarea unui proces eficient de EIM: instituții de cercetare/academii,
comunitatea de cercetare independentă, reprezentanți ai societății civile, experți sau consultanți
independenți, analiști cost-beneficiu și sociali, echipe de proiectare, dezvoltare. bănci sau instituții de
finanțare și cercetători EIA (vezi Fig. 6).
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Fig. 6. Rețea bimodală care ilustrează nivelul ideal de implicare a părților interesate în fiecare etapă a procesului
EIM din perspectiva cercetătorilor. Cercurile reprezintă etapele EIM; pătratele reprezintă părțile interesate EIM;
grosimea liniei reprezintă rezistența legăturii (linia mai groasă indică o rezistență mai mare); iar culoarea liniei
reprezintă o etapă EIM).

Cu ajutorul datelor colectate a fost realizată analiza principalelor beneficii și constrangeri ale procedurii
EIM, lista completă a acestora, împreună cu o serie de recomandări pentru procedura EIM la nivel
internațional poate fi consultată în articolul publicat (vezi Nita et al. (2022).
Gradul de îndeplinire al activității: 100%. Rezultatele acestei activități constau în:
- Raport a principalelor beneficii si probleme ale procedurii EIM.
- Raport de analiză ierahică a actorilor EIM - modele de centralitate etc.
- 1 articol științific publicat: Nita A., Fineran S., Rozylowicz L. (2022) Researchers’ perspective on the
main strengths and weaknesses of Environmental Impact Assessment (EIA) procedures. Environmental
Impact Assessment Review 92, 106690.
- 2 participări la conferințe internaționale:
1. Nita, A., Rozylowicz, L., Fineran, S., 2021. Researchers’ perspective on main benefits and issues of EIA
procedure. IAIA21 Smartening Impact Assessment in Challenging Times.18-21 May 2021 – Virtual event,
Oral presentation.
2. Nita, A., Rozylowicz, L. 2021. Exploring network approaches to highlight trends and perspectives of
international cooperation for the environment. The 3rd North American Social Networks Conference
(NASN). January 25-27 2021. Virtual event – Oral presentation.
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WP3 - Actorii EIA și analiza structurii rețelelor de conflicte (centralitate).
(Activitatea 2.4. Cercetarea conflictelor EIM si elaborare baza de date privind conflictele EIM, Activitatea
2.8. Evaluarea structurala retelelor formate intre actorii EIM si a conflictelor EIM (centralitate, găuri
structurale și brokeraj)
Activitatea 2.4. Cercetarea conflictelor EIM și elaborare bază de date privind conflictele EIM.
În cadrul acestei activități, echipa proiectului a continuat colectarea datelor în vederea cartografierii
rețelelor, efectuarea unei documentații exacte a practicii EIM (WP1, WP2) și evidențierea principalelor
beneficii, probleme și conflicte ale EIM (WP2) și totodată s-a realizat identificarea actorilor / organizațiile
cheie care influențează structura rețelelor prin măsurători de centralitate.
Rezultatele acestei activități sunt utilizate în vederea finalizării WP 1, 2, 3, 4 și diseminate în WP5. Astfel,
această etapă se concentrăm asupra conflictelor care au apărut între activiștii de mediu, actorii locali,
instituțiile statului și dezvoltatorii de microhidrocentrale. În elaborarea rețelei de conflicte, am căutat în
mass-media aceste conflicte și am extras informații despre actorii pentru conservarea naturii și actorii pentru
implementarea proiectelor, împreună cu cauza principală a conflictelor. Cu datele colectate am creat o
matrice pentru o rețea unimodală. Pentru această rețea am creat și o listă de atribute precum tipul de
organizare sau poziția în conflict: actori pentru conservare sau actori pentru implementarea proiectelor
energetice avute în vedere (Figura 7). Apoi am investigat structura rețelei, cei mai importanți actori ai rețelei
și poziția lor, ilustrând toate acestea în grafice de vizualizare, folosind și metrici de centralitate (grad, vector
propriu, interness) (Bonacich, 1987; Abbasi et al., 2012). Acești indicatori sunt utilizați pe scară largă
pentru rețelele de management al resurselor (Bodin și colab., 2016), iar investigarea lor în aceste cazuri
particulare ar putea fi utilă pentru a minimiza conflictele.

Fig. 7 - Rețeaua de actori implicați în conflictele proiectului Nera (Mărimea dată de centralitate, culoarea
dată de atributul tipului de organizare)
Gradul de îndeplinire al activității: 100%. Rezultatele acestei activități constau în:
- Baza de date conflicte EIM in DNA software
- Raport de analiză ierahică a actorilor EIM - modele de centralitate etc.
- 1 articol publicat: Urziceanu M., Anastasiu P., Rozylowicz L., Sesan T. (2021) Local-scale impact of
wind energy farms on rare, endemic, and threatened plant species. PeerJ 9, e11390
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- 2 participări la conferințe naționale și internationale:
1.
Mitincu, C.G., Iojă, I.C., Nita, A, Hossu, C.A., 2021. Stakeholders’ engagement on nature-based
solutions: Insights from Romania. The 9th World Sustainability Forum – WSF2021. 13-15 September 2021.
Basel. Switzerland. Virtual event. Poster presentation.
2.
Mitincu, C.G., Niță, M.R., Nita, A., 2021. River water run deep – collaboration and conflicts in the
EIA procedure for small hydropower projects. International Conference „Present Environment and
Sustainable Development”. XVI-th edition. 18-19 June 2021. Iași. Romania. Virtual event. Oral
presentation.
Activitatea 2.8. Evaluarea structurala retelelor formate intre actorii EIM si a conflictelor EIM).
În baza datelor colectate pentru proiecte cu potențial impact transfrontalier, folosind instrumente R, cum ar
fi statnet sau igraph, am creat rețele de colaborare indicând legăturile create între actori internaționali și
atribute ale actorilor precum tipul organizației) pentru fiecare studiu de caz. Astfel, aceste analize ilustrează
modele relevante luând în considerare politicile UE și pe cele naționale transpuse care determină modul în
care structurile de rețea influențează eficacitatea implementării durabilității mediului și implicit a procedurii
EIM. Prin reprezentarea grafică a rețelelor transfrontaliere se identifică indivizi/organizații cheie care
influențează structura rețelelor. Acești indicatori de centralitate evidențiază modul în care relațiile lipsă pot
împiedica EIM. fluxul de informații și creează conflicte (Fig. 8).

Fig. 8 – Rețeaua creată pentru studiul de caz Halda Moldova Nouă (dimensiunea nodurilor în funcție de
poziția în rețea, culoare în funcție de țări, formă în funcție de tipul de actor)
Gradul de îndeplinire al activității: 100%. Rezultatele acestei activități constau în:
- Baza de date conflicte EIM in DNA software
- Raport de analiză ierahică a actorilor EIM - modele de centralitate etc.
- 1 participare la o conferință internațională:
1.
Gavrilidis, A.A, Nita A.A., 2021. Hidden links between Covid19 global pandemic and the Impact
Assessment. Public participation in the Digital Age: Are we hearing you? IAIA21 Smartening Impact
Assessment in Challenging Times.18-21 May 2021 – Virtual event – Oral presentation.
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WP4 – Modele de atribute ale actorilor pentru rețele EIA transversale
(2.9. Elaborare modele de centralitate și modele participative pentru o procedura EIM eficientă, 2.10.
Elaborare modele de atribute pentru actori implicati in retele EIM pentru elaborare analize complexe)
Activitatea 2.9. Elaborare modele de centralitate și modele participative pentru o procedura EIM
eficientă.
În cadrul acestei activități, s-a utilizat abordarea de modelare adaptativă a rețelei care utilizează un model
temporal-cauzal caracterizat prin (aici X și Y denotă noduri ale rețelei, numite și stări cu valori de activare
X(t) și Y(t) în timp (t):
• Caracteristici de conectivitate: conexiuni de la o stare X la o stare Y și ponderile lor X,Y
• Caracteristici de agregare: Pentru orice stare Y, o funcție de combinație cY(..) (de obicei cu niște
parametri) definește agregarea care se aplică impacturilor X,YX(t) pe Y din conexiunile sale de intrare din
stările X
• Caracteristici de sincronizare: Fiecare stare Y are un factor de viteză Y care definește cât de repede se
schimbă pentru un impact dat.
Următoarele ecuații diferențiale care sunt utilizate în scopuri de simulare și, de asemenea, pentru analiza
rețelelor temporal-cauzale încorporează aceste caracteristici de rețea X,Y, cY(..), Y într-un format numeric
standard:
pentru orice stare Y și unde X1 la Xk sunt stările din care Y își obține conexiunile de intrare. Aici funcția de
combinație generală cY(..) pentru starea Y este media ponderată a funcțiilor combinate de bază disponibile
cj(..) cu ponderile specificate j,Y (și parametrii 1,𝑗,𝑌 , 2,𝑗,𝑌 of cj(..)) din cj(..)) pentru Y:

Ecuațiile (1) și (2) se regăsesc în mediul software dedicat (vezi (Nita et al., 2021)). Ca parte a acestui mediu
software, în prezent, mai mult de 45 de funcții de combinare de bază sunt incluse într-o bibliotecă de funcții
combinate (vezi Tab 1). Conceptele de mai sus permit proiectarea modelelor de rețea și a dinamicii acestora
într-o manieră declarativă, bazată pe funcții și relații definite matematic.
Tab. 1. Exemplu de combinații de bază a funcțiilor din librăria utilizată pentru crearea modelelor
Notație

Specificație

Advanced
logistic

1
[
alogistic,(V1, 1+e−𝛔(𝑉1+⋯+𝑉𝑘 −𝛕)
1
…,Vk)
-στ
)](1+e )
1+e𝛔𝛕

Hebbian
learning

hebb(V1, V2,
W)

Parameterii

− Steepness >0

𝑉1 𝑉2 (1 − 𝑊) + 𝑊

Excitability
threshold 
Persistence
factor >0

Gradul de îndeplinire al activității: 100%. Rezultatele acestei activități constau în:
- Raport de analiză ierahică a actorilor EIM - modele de centralitate etc.
- 1 participare la o conferință internațională: Nita, A., Treur, J., Rozylowicz, L. 2021. Integrating Multilevel
Adaptive Models to develop systematic, transparent, and participatory EIA practice. CoMeSySo 2021 – 5th
Computational Methods in Systems and Software 2021, October 13, 2021 – October 15, 2021. Virtual event
- 1 capitol de carte publicat: Nita A., Treur J., Rozylowicz L. (2021) Integrating Multilevel Adaptive
Models to Develop Systematic, Transparent, and Participatory EIA Practice. In: Silhavy R., Silhavy P.,
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Prokopova Z. (eds) Data Science and Intelligent Systems. CoMeSySo 2021. Lecture Notes in Networks
and Systems, vol 231. Springer, Cham.
Activitatea 2.10. Elaborare modele de atribute pentru actori implicati în rețele EIM pentru
elaborarea analizelor complexe.
Folosind datele și analizele din activitatea 2.9, am proiectat o bibliotecă specifică pentru a crea modele
adaptative pe mai multe niveluri pentru a înțelege modul în care mai mulți actori EIA interacționează și
pentru a identifica organizații, inițiative și indivizi cheie care influențează semnificativ procesul general de
colaborare EIM. Aceste analize permit înțelegerea conectivității rețelei, acolo unde există hub-uri critice de
rețea (de exemplu, organizații/persoane care unesc rețeaua și cresc alinierea generală a rețelei și extind raza
și influența acesteia) și oportunități de consolidare a conexiunilor. Rezultatele acestei abordări statistice vor
fi contrastate cu calitatea tehnică a rapoartelor EIM în etapa 3 și vom evidenția exemple de bune practici.
În figura 9 (a și b), prezentăm două modele non-adaptative pentru a compara indicațiile Directivei EIM
pentru colaborarea părților interesate în întregul proces (luând în considerare etapele EIM) și ceea ce se
întâmplă de cele mai multe ori când vine vorba de consultare publică, mai ales în contextul pandemic. Mai
mult, calculăm un model având în vedere un scenariu adaptativ – Colaborare considerând aspectele
procedurale (Fig. 9c).

Fig. 9 – Scenarii de colaborare (a.Colaborare strânsă între Beneficiar și Autoritate Publică (luarea
deciziilor influențată de toate părțile interesate, b - Colaborare scăzută între Dezvoltator/Beneficiar și
Autoritatea Publică și Părțile interesate, c – Scenariu Adaptativ - Colaborare considerând aspectele
procedurale)
Gradul de îndeplinire al activității: 100%. Rezultatele acestei activități constau în:
- Raport de analiza ierahica a actorilor EIM - modele de centralitate etc.
- 1 participare la o conferință internațională: Nita, A., Treur, J., Rozylowicz, L. 2021. Integrating Multilevel
Adaptive Models to develop systematic, transparent, and participatory EIA practice. CoMeSySo 2021 – 5th
Computational Methods in Systems and Software 2021, October 13, 2021 – October 15, 2021. Virtual event
- 1 capitol de carte publicat: Nita A., Treur J., Rozylowicz L. (2021) Integrating Multilevel Adaptive
Models to Develop Systematic, Transparent, and Participatory EIA Practice. In: Silhavy R., Silhavy P.,
Prokopova Z. (eds) Data Science and Intelligent Systems. CoMeSySo 2021. Lecture Notes in Networks
and Systems, vol 231. Springer, Cham.

WP5 - Diseminarea rezultatelor și administrarea proiectului
(Activitatea 2.11. Diseminarea rezultatelor, Activit. 2.12. Participare a unui membru la un curs international
de formare in domeniul retelelor sociale, Activit. 2.13. Management de proiect - etapa 2 – 2021)
Descrierea știintifică și tehnică cu punerea în evidență a rezultatelor etapei și gradul de realizare. Tabelul
de mai jos prezintă principalele rezultate ale etapei și gradul de realizare .
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Etapa 2 : Colectare de date pentru analiza structurii rețelelor de conflicte și a actorilor EIM
Nr.
Crt.

Denumire Activitate
(Obiective):

Subactivități

Livrabile / Rezultate

%
realizare

2.1

Consultare literatură
de specialitate (O1-5)

- Baza de date rapoarte și lucrări de
specialitate.

100%
îndeplinit

2.2

Culegere de date și
analize preliminare
ale actorilor EIM
(O2-5)

Consultarea
literaturii, a
metodelor și
documentației
tehnice în domeniul
proiectului
Culegere de date și
analize ale retelelor
de actori EIM

- Baza de date conflicte EIM in DNA
software
- Baza de date răspunsurile cercetătorilor
- Protocol de evaluarea calității rapoartelor
- Matrici ale rețelelor de colaborare EIM

100%
îndeplinit

2.3

Aplicare a
Interviurilor semistructurate aplicate
(O1-4)

Elaborare sondaj cu
privire la principalele
beneficii și probleme
ale procedurii EIM șI
baza de date
cercetători.

100%
îndeplinit

2.4

Cercetarea
conflictelor EIM si
includerea
informațiilor în DNA
software (O1-3)

Colectare date.
Deplasări în teren.
Realizare baze de
date.
Elaborare analize

2.5

Cercetarea calitativă
a rapoartelor de
evaluare a impactului
asupra mediului (O13) (O1-3)

2.6

Finalizare colectare
date analiza
principalelor
avantaje, probleme și
conflicte ale
procedurii EIM (O13)

Colectare date.
Deplasări în teren.
Elaborare potocol de
evaluare și baze de
date. Elaborare
analize
Finalizare sondaj cu
privire la principalele
beneficii și probleme
ale procedurii EIM șI
baza de date
cercetători.

- Raport pentru prezentarea principalelor
beneficii si probleme ale procedurii EIM
- Raport de analiza ierahica a actorilor EIM modele de centralitate etc.
- 1 articol științific publicat: Nita A., Fineran
S., Rozylowicz L. (2022) Researchers’
perspective on the main strengths and
weaknesses of Environmental Impact
Assessment (EIA) procedures.
Environmental Impact Assessment Review
92, 106690
- 2 participări la conferințe internaționale
- Baza de date conflicte EIM in DNA
software
- Raport de analiză ierahică a actorilor EIM modele de centralitate etc.
- 1 articol publicat: Urziceanu M., Anastasiu
P., Rozylowicz L., Sesan T. (2021) Localscale impact of wind energy farms on rare,
endemic, and threatened plant species. PeerJ
9, e11390
- 2 participări la conferinte naționale și
internaționale
- Baza de date analiza calitate rapoarte
conform protocolului
- Raport de evaluare calitativă a rapoartelor
EIM
- 2 participări la conferințe internaționale:
- Raport pentru prezentarea principalelor
beneficii si probleme ale procedurii EIM
- Raport de analiza ierahica a actorilor EIM modele de centralitate etc.
- 1 articol științific publicat: Nita A., Fineran
S., Rozylowicz L. (2022) Researchers’
perspective on the main strengths and

100%
îndeplinit

100%
Îndeplinit

100%
Îndeplinit

17

Finanțator:
Proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1039
Elaborare analize
statistice preliminare.

weaknesses of Environmental Impact
Assessment (EIA) procedures.
Environmental Impact Assessment Review
92, 106690
- 2 participări la conferințe internaționale
- Raport pentru prezentarea principalelor
beneficii si probleme ale procedurii EIM
- Raport de analiza ierahica a actorilor EIM modele de centralitate etc.
- 1 articol științific publicat: Nita A., Fineran
S., Rozylowicz L. (2022) Researchers’
perspective on the main strengths and
weaknesses of Environmental Impact
Assessment (EIA) procedures.
Environmental Impact Assessment Review
92, 106690
- 2 participări la conferințe internaționale
- Baza de date conflicte EIM in DNA
software
- Raport de analiza ierahică a actorilor EIM modele de centralitate etc.
- 1 participare la o conferință internațională:

100%
Îndeplinit

2.7

Finalizarea analizei
principalelor
avantaje, probleme și
conflicte ale
procedurii EIM (O25)

Elaborare analize
statistice și raport
aferent.

2.8

Evaluarea structurala
retelelor formate intre
actorii EIM si a
conflictelor EIM
(O3-5)

Analize statistice.
Evaluarea
comparativă a
rețelelor de actori și
conflicte.

2.9

Elaborare modele de
centralitate și modele
participative pentru o
procedura EIM
eficientă (O3-5)

- Raport de analiza ierahica a actorilor EIM modele de centralitate etc.
- 1 participare la o conferință internațională
- 1 capitol de carte publicat

100%
Îndeplinit

2.10

Elaborare modele de
atribute pentru actori
(O3-5)

- Raport de analiza ierahica a actorilor EIM modele de centralitate etc.
- Scenarii alternative de rețea
- 1 participare la o conferință internațională
- 1 capitol de carte publicat

100%
Îndeplinit

2.11

Diseminarea
rezultatelor (O1-5)

https://ccmesi.ro/?page_id=1654
Participarea la 5 conferințe naționale și
internaționale cu 8 lucrări pentru
promovarea rezultatelor proiectului
2 articole ISI publicat publicat
1 articol BDI publicat
1 capitol de carte Springer publicat

100%
Îndeplinit

2.12

Participare la un curs
international de
formare in domeniul
retelelor sociale (O15)
Management de
proiect - etapa 2 –
2021 (O1-5)

Modele de
centralitate și modele
participative pentru o
procedura EIM
eficientă.
Analiza ierarhică.
Analiză retele EIM
transversale.
Comparație între
modelele cu mai
multe niveluri și
raporturile de calitate
EIM.
Scenarii alternative
de rețea.
Elaborare pagina web
a proiectului și
update
Participare la 2
conferințe naționale /
internaționale și
submitere a 2 articole
știintifice
Un curs international
de formare in
domeniul retelelor
sociale

Participare workshop / training cu sesiuni în
domeniul rețelelor sociale Networks 2021

100%
Îndeplinit

Activitati de
management
(Raportare științifică
și financiară)

Raportare științifică și financiară

100%
Îndeplinit

2.13

100%
Îndeplinit
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Rezultatele etapei și modul de diseminare
În etapa a 2-a a proiectului au fost realizate toate activităţile prevăzute în propunerea
inițială. Au fost achiziţionate consumabilele necesare derulării proiectului şi s-au efectuat
deplasările prevăzute. În activitățile etapei 2 au fost implicați toți cei 6 membri ai echipei, aceștia
desfășurând atât activități de colectare de date, analize statistice și prezentarea rezultate preliminare în
cadrul conferințelor menționate mai jos. Astfel, au fost elaborate și diseminate către publicul interesat
următoarele: - Baza de date conflicte EIM în DNA software, - Raport de evaluare calitativă a rapoartelor
EIM, - Raport a principalelor beneficii si probleme ale procedurii EIM, - Raport de analiza ierahica a
actorilor EIM - modele de centralitate, - 1 training international pentru 1 membru al echipei, - 2 participări
la conferințe internaționale, - 2 articole știintifice submise în reviste ISI.
- Rapoarte intermediare - știintific și financiar, pagina updatată a proiectului: https://ccmesi.ro/?page_id=1654
Acestea au fost diseminate, după cum urmează:
- Publicații acceptate: 3 articole știintifice submise și publicate (2 ISI, 1 BDI), 1 capitol de carte și 1
teză susținută public:
1. Nita A., Fineran S., Rozylowicz L. (2022) Researchers’ perspective on the main strengths and
weaknesses of Environmental Impact Assessment (EIA) procedures. Environmental Impact Assessment
Review 92, 106690
2. Urziceanu M., Anastasiu P., Rozylowicz L., Sesan T. (2021) Local-scale impact of wind energy farms
on rare, endemic, and threatened plant species. PeerJ 9, e11390
3. Nita A., Treur J., Rozylowicz L. (2021) Integrating Multilevel Adaptive Models to Develop Systematic,
Transparent, and Participatory EIA Practice. In: Silhavy R., Silhavy P., Prokopova Z. (eds) Data Science
and Intelligent Systems. CoMeSySo 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 231. Springer,
Cham.
4. Nita A., Rozylowicz L. (2020) Dynamics of the international environmental treaties – perspectives for
future cooperation. Proceedings of the 2020 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social
Networks Analysis and Mining.
5. De asemenea, doctoranda Mitincu Cristina a realizat prezentarea lucrării sale de doctorat prin platforma
Cisco Webex, în data de 16 noiembrie 2021. Titlul lucrării este: “Evaluarea rolului planificării și
reglementării de mediu pentru utilizarea soluțiilor verzi în orașele din România. Parte din rezultatele
proiectului au fost integrate în această teză.
- 8 participări la 5 conferințe naționale / internaționale:
1. Mitincu, C.G., Iojă, I.C., Hossu, C.A., Nita, A., 2021. Enhancing the quality of EIA reports: A focus
on urban projects from Romania. The 2nd International Conference: Geographical Sciences and Future of
Earth. 12-13 November 2021. Bucharest. Romania. Virtual event. Oral presentation.
2. Nita, A., Treur, J., Rozylowicz, L. 2021. Integrating Multilevel Adaptive Models to develop
systematic, transparent, and participatory EIA practice. CoMeSySo 2021 – 5th Computational Methods in
Systems and Software 2021, October 13, 2021 – October 15, 2021. Virtual event – Online presentation.
3. Mitincu, C.G., Iojă, I.C., Nita, A, Hossu, C.A., 2021. Stakeholders’ engagement on nature-based
solutions: Insights from Romania. The 9th World Sustainability Forum – WSF2021. 13-15 September 2021.
Basel. Switzerland. Virtual event. Poster presentation.
4. Mitincu, C.G., Niță, M.R., Nita, A., 2021. River water run deep – collaboration and conflicts in the EIA
procedure for small hydropower projects. International Conference „Present Environment and Sustainable
Development”. XVI-th edition. 18-19 June 2021. Iași. Romania. Virtual event. Oral presentation.
5. Nita, A., Rozylowicz, L., Fineran, S., 2021. Researchers’ perspective on main benefits and issues of EIA
procedure. IAIA21 Smartening Impact Assessment in Challenging Times.18-21 May 2021 – Virtual event,
Oral presentation.
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6. Hossu, C.A., Mitincu, C.G., Nita, A., 2021. Assessing the quality of Romania’s environmental impact
assessment reports. Trends of impact assessment in developing countries. IAIA21 Smartening Impact
Assessment in Challenging Times. 18-21 May 2021 – Virtual event, Oral presentation.
7. Gavrilidis, A.A, Nita A.A., 2021. Hidden links between Covid19 global pandemic and the Impact
Assessment. Public participation in the Digital Age: Are we hearing you? IAIA21 Smartening Impact
Assessment in Challenging Times.18-21 May 2021 – Virtual event – Oral presentation.
8. Nita, A., Rozylowicz, L. 2021. Exploring network approaches to highlight trends and perspectives of
international cooperation for the environment. The 3rd North American Social Networks Conference
(NASN). January 25-27 2021. Virtual event – Oral presentation.
Curs international în cadrul Networks 2021
În această etapă, s-a desfășurat participarea unui membru (Niță Andreea) la un curs internațional de formare
in domeniul retelelor sociale, respectiv la Networks 2021: Un eveniment comun Sunbelt și NetSci care a
avut loc între 21 iunie și 10 iulie 2021. Astfel, s-au dobândit informații și cunoștințe noi despre: Analiza
rețelelor multiplex (în practică cu Python), Vizualizarea rețelei de bază și avansată cu R, Integrarea SNA și
Text Mining: aplicația Semantic Brand Score, Analiza meta rețelei, PyNetworkshop: Analizarea structurii
rețelelor în Python - Elementele esențiale și optimizarea rețelei, Modele de rang scăzut în analiza rețelelor
multiple (LRMNA), Inferență statistică pentru modele de rețea (SINM), Structura rețelei: cauzele și efectele
fenomenelor sociale, Controlul rețelelor complexe: când teoria controlului întâlnește știința rețelelor,
DynaMo: Dinamica și motive, NetOpen21: modelarea comunităților de inovare deschisă cu știința rețelelor,
TopoNets 2021: Rețele dincolo de interacțiunile perechi, Structura comunitară în rețele, Opinie și dinamica
limbajului (OpLaDyn), Modele de ordin superior în știința rețelelor (HONS 2021).
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