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Lucrarea "Ecologie urbana, dezvoltare spatiala durabila si legislatie. O abordare ecologica a 
relatiilor dintre om, spatiul construit si mediu", elaborata de d- l conf. univ. dr. ecol. Alexandru-
Ionut Petrisor, nu abordeaza un subiect nou. Asa cum se arata chiar în lucrare, termenul de 
"ecologie urbana" a fost introdus în 1968. Cu toate acestea, problematica ecologiei urbane, precum 
si cea a ecologiei, este la fel de actuala astazi, în 2008, cum era în 1968. Stiinta ecologiei a evoluat 
si evolueaza continuu, iar lucrarea d- lui Petrisor, aliniata celor mai noi modele conceptuale din 
domeniu, reprezinta un element de noutate si umple un gol într-un domeniu inter- si transdisciplinar 
insuficient cunoscut în România. Singurele lucrari existente sunt scrise din perspectiva geografica 
sau reprezinta traduceri ale unor lucrari din strainatate.

Autoritatea autorului în domeniu este ilustrata, în afara pregatirii profesionale, si de cele 18 
publicatii proprii cuprinse în lista referintelor bibliografice - teze, articole publicate în reviste de 
specialitate din tara si strainatate, lucrari publicate în volumele unor conferinte internationale, carti 
si capitole ale unor reglementari specifice domeniului.

Lucrarea este structurata în noua capitole. Primul capitol reprezinta recapitularea unor notiuni 
generale de ecologie referitoare la structura si functiile sistemelor ecologice si ierarhia acestora, 
precum si la o abordare teritoriala a diversitatii biologice. Cel de-al doilea capitol prezinta domeniul 
ecologiei urbane : abordarea oraselor prin prisma teoriei sistemelor, urmata în capitolul al III- lea de 
problemele legate de deteriorarea mediului si cauzele acesteia. Solutia problemei prezentate este 
dezvoltarea durabila, prezentata extensiv pe parcursul capitolului urma tor. Acest capitol prezinta si 
problema dezvoltarii spatiale durabile si a modelelor de dezvoltare durabila, prin prisma unei 
analize critice, din perspectiva ecologiei, a istoriei diferitelor modele urbanistice. Capitolul al V-lea
prezinta legislatia internationala si româneasca din domeniu, sub doua aspecte: elemente ale
legislatiei din domeniul mediului cu o componenta spatiala si elemente ale legislatiei din domeniul 
urbanismului si amenajarii teritoriului cu implicatii asupra protectiei mediului. Urmatorul capitol, 
intitulat "Cultura, urban si rural", este dedicat problematicii diferentelor dintre urban si rural si a 
relatiei dintre spatiu si cultura, precum si a variabilitatii acestora în functie de continent (este de 
semnalat experienta autorului, ale carui studii de doctorat si post-doctorat s-au desfasurat în Statele 
Unite ale Americii). Capitolul al VII- lea sintetizeaza principalele elemente teoretice care
fundamenteaza arhitectura ecologica. În urmatorul capitol, autorul desprinde concluziile lucrarii,
propunând o noua abordare a modului de elaborare si avizare a capitolelor legate de mediu si 
protectia acestuia din cadrul documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, în conformitate 
cu stadiul actual de cunoastere din domeniul ecologiei. În final, într-un capitol intitulat "Delimitari 
conceptuale", este prezentat un dictionar al terminologiei utilizate în lucrare, fiecare termen fiind 
adesea definit prin perspectiva mai multor domenii, în unele cazuri fiind propusa si o noua definitie, 
apartinând autorului. Lucrarea este sustinuta de peste 200 de referinte bibliografice (10 pagini) care 
includ articole, studii si carti de specialitate, lucrari publicate în conferinte, precum si reglementari 
specifice domeniului, dintre acestea circa un sfert fiind publicate în ultimii cinci ani si o zecime în 
2008.

Dintre elementele de noutate aduse de aceasta lucrare, merita amintite urmatoarele aspecte:
Asa cum am aratat anterior, lucrarea acopera un gol în domeniu, abordând o problematica 
insuficient cunoscuta;
În plus, lucrarea acopera un gol în peisajul universitar, cursurile pe care se bazeaza aceasta 
lucrare fiind o noutate, Universitatea Spiru Haret realizând o munca de pionierat;
Experienta autorului în domeniu este demonstrata de referintele la rezultatele propriei activitati 
de cercetare;
Caracterul inter- si transdisciplinar: stiintele naturale (ecologia, biologia, fizica, chimia,
matematica) disciplinele socioeconomice (antropologie, sociologie, economia mediului,
management, demografia), urbanismul, arhitectura si amenajarea teritoriului si dreptul se
numara printre disciplinele ale caror conceptii, metode si abordari se regasesc pe parcursul 
lucrarii;



Experienta autorului în domeniul didactic, dar si în elaborarea unor lucrari stiintifice, este 
demonstrata de modul clar si logic în care este redactata lucrarea (însotita de aproape 60 de 
ilustratii si scheme conceptuale), si de faptul ca lucrarea este de sine-statatoare, întelegerea ei 
nefiind conditionata de lectura altor publicatii.

Rezumatul lucrarii, pe capitole

Capitolul 1. Notiuni generale de ecologie
Ecologia asigura fundamentul teoretic pentru a percepe si interpreta "mediul înconjurator", care 
include deopotriva mediul fizic si biologic natural, precum si mediul transformat de catre specia
umana ca o ierarhie de unitati organizate, dinamice si cu proprietati structurale si functionale 
identificabile si cuantificabile. Aceste unitati, denumite sisteme ecologice, sunt alcatuite din doua 
componente strâns legate, astfel încât formeaza un tot unitar: o componenta biotica (vie) si una 
abiotica (lipsita de viata). Functiile îndeplinite de sistemele ecologice sunt fluxul de materie si 
energie si autoreglarea, ultima asigurând în mod dinamic continuitatea spatio-temporala a structurii. 
Pe baza consumului de energie, componentele biotice ale sistemelor ecologice evolueaza în sens 
antientropic: creste diversitatea interna, sistemul dobândind astfel mai multa stabilitate, înteleasa ca 
o anumita regularitate sau periodicitate a variatiei factorilor, datorita careia variatia capata caracter 
de regim. Studiul sistemelor ecologice se bazeaza pe realizarea modelelor homomorfe ale acestora.

Capitolul 2. Notiuni de ecologie urbana
Ecologia urbana, ramura al carei moment de aparitie poate fi considerat anul 1968, considera ca 
asezarile omenesti, în particular orasele, sunt sisteme ecologice de rangul ecosistemelor sau
complexelor de ecosisteme. Diferenta structurala esentiala fata de ecosistemele naturale o constituie 
prezenta omului ca specie dominanta în ecosistemele urbane, si supusa în primul rând legitatilor 
socioeconomice, iar nu celor biologice, si a poluantilor, ca rezultat al activitatilor umane. În plan 
functional, ecosistemul urban include si elemente socioeconomice, si paraziteaza din punct de 
vedere energetic ecosistemele naturale.

Capitolul 3. Deteriorarea mediului
Deteriorarea mediului reprezinta un concept-umbrela, incluzând toate activitatile antropice cu
impacturi negative asupra sistemelor ecologice în regim natural. Motorul acestui proces este
reprezentat de cresterea exponentiala a populatiei urbane în paralel cu cea a nevoilor acestei speciei, 
ierarhizate sub forma piramidei lui Abraham Maslow. Fenomenele reunite de conceptul de
"deteriorare a mediului" sunt poluarea - perturbare (liniarizare) a circuitelor biogeochimice,
reducerea bio- si ecodiversitatii, fragmentarea habitatelor, introducerea de noi specii, manipularile 
genetice, executia marilor lucrari de hidroamenajare si alte fenomene.

Capitolul 4. Dezvoltarea durabila
Daca solutia propusa de Clubul de la Roma în 1972 pentru problemele legate de deteriorarea 
mediului, "cresterea zero", este utopica, poate fi usor înteleasa continuarea cautarilor pâna la 
identificarea conceptului de "dezvoltare durabila", definit teoretic în 1987, practic în 1992, la 
Conferinta Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare, si redefinit pâna în momentul de fata. La 
pilonii traditionali (economic, social si ecologic) se adauga o noua dimensiune - cea teritoriala. În 
paralel cu fundamentarea teoretica a conceptului, au existat preocupari pragmatice legate de
elaborarea modelelor de dezvoltare: urbanistice, economice, matematice etc. Dezvoltarea durabila 
implica si o conservare a sistemelor ecologice naturale prin intermediul instituirii ariilor naturale 
protejate, în spiritul gândirii pe termen lung. Cu toate ca, înca din 1987, dezvoltarea durabila pare sa 
fie solutia crizei ecologice actuale, exista critici care i se aduc, în special în planul implementarii 
reale a masurilor care sa o sustina.



Capitolul 5. Politici ecologice sectoriale, legislatie de mediu si proiecte de mediu
Dezvoltarea durabila are un pronuntat caracter politic, implicând integrarea masurilor de protectie a 
mediului în politicile si strategiile sectoriale de dezvoltare. Din acest motiv, masurile pe care se 
bazeaza trebuie sa se traduca în modificari legislative. Sunt analizate documentele internationale, 
europene si nationale cu caracter strategic si operational legate de ceea ce înseamna dezvoltare 
durabila în plan teritorial, în principal cele din domeniile protectiei mediului, urbanismului si 
amenajarii teritoriului, precum si cadrul institutional al implementarii politicilor din aceste domenii.

Capitolul 6. Cultura, urban si rural
Daca ecologia urbana considera ca asezarile omenesti sunt integrate în ierarhia sistemelor
organizate, este recunoscut implicit si faptul ca diversitatea etnoculturala reprezinta o componenta a 
biodiversitatii. În acest sens, este importanta analiza diferentelor între urban si rural, inclusiv într-un
context global, si a impactului acestor diferente asupra relatiei dintre sistemele ecologice dominate 
de specia umana si cele în regim natural. Rolul acestor diferente în dinamica procesului de
dezvoltare nu poate fi neglijat în contextul interpretarii dezvoltarii durabile ca forma de succesiune 
ecologica. În plus, trebuie înteleasa însasi natura omului, ca fiinta biologica si sociala, si a
comunitatilor umane în ansamblu. Rolul culturii în acest context a fost subliniat la summitul 
francofoniei de la Ouagadougou (2004): diversitatea culturala reprezinta un factor de crestere 
economica.

Capitolul 7. Arhitectura ecologica
Concept mai recent, arhitectura ecologica nu beneficiaza înca de o definitie clara, fiind vorba 
despre doua abordari: arhitectura "verde" (ecologista) si cea durabila. Prima reprezinta practica de a 
creste eficienta cu care constructiile si terenul adiacent utilizeaza si preiau energia, apa si
materialele, si reducerea impacturilor negative ale acestor constructii asupra sanatatii omului si 
mediului prin îmbunatatirea metodelor de proiectare, constructie, utilizare, mentinere si demolare, 
iar ultima înseamna conformarea arhitecturii "verzi" cu principiile durabilitatii socioeconomice si 
ecologice. În practica, produsele arhitecturii ecologice sunt reprezentate de locuintele pasive, cu
zero emisii, verzi/ ecologice/ durabile/ sustenabile etc.

Capitolul 8. Concluzii
Cu toate ca abordarea sistemica s-a impus în ecologie înca din jurul anului 1990, determinând 
tranzitia disciplinei catre stadiul de ecologie sistemica, alte domenii nu au preluat noile modele 
conceptuale, în special în România. Aceasta inertie face ca astazi planurile de urbanism si
amenajarea teritoriului, instrumente care ar trebui sa sustina dezvoltarea durabila în plan teritorial,
sa fie realizate din perspectiva unei abordari sectoriale, anacronice si cu consecinte dezastruoase 
asupra mediului. Ca atare se impune o modificare a normelor care stau la baza alcatuirii, aprobarii si 
implementarii acestor planuri.

Capitolul 9. Delimitari conceptuale
Prin caracterul sau multi- si transdisciplinar, ecologia ajunge adesea sa "împrumute" limbajul altor 
domenii, asa cum alte domenii împrumuta limbajul ecologiei. Din aceste motive se impun delimitari 
conceptuale clare ale terminologiei utilizate pe parcursul acestei lucrari.
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