
 

 

 

ATELIER DE LUCRU VIRTUAL 
26 octombrie 2020 

 
Armonizarea intereselor de dezvoltare spațială cu cele de natură 

ecologică, în contextul implementării coridoarelor ecologice în 
documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului în România, în 
contextul proiectului ConnectGREEN. 

 

În data de 26 octombrie 2020 a avut loc un Atelier de lucru virtual între partenerii din 
România ai proiectului ConnectGREEN şi importanți specialiști în domeniile mediului și 
planificării teritoriului. Scopul atelierului virtual a fost de a se asigura armonizarea intereselor 
celor două domenii și discutarea posibilității includerii rețelelor ecologice în documentațiile de 
planificare teritorială, având în vedere legislația existentă în România în acest moment și utilizând 
Metodologia de identificare a coridoarelor ecologice propusă de proiectul ConnectGREEN.  

Evenimentul a fost co-organizat sub forma Atelierului de lucru virtual de către INCD 
URBAN-INCERC împreună cu WWF România, în cadrul proiectului ConnectGREEN 
„Reabilitarea și gestionarea coridoarelor ecologice montane ca infrastructură verde în bazinul 
Dunării” – proiect finanțat prin Programul Transnațional Dunărea și coordonat de WWF 
România, în care WWF România este Lead Partner, iar INCD URBAN-INCERC are calitate de 
Partener.  

La întâlnire au participat reprezentanţi ai următoarelor instituții: Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul 
Transporturilor, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNAIR), Agenția 
Națională pentru Protecția Mediului, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București, Universitatea Tehnică de Construcții 
București, Universitatea București - Facultatea de geografie, Institutul de Geografie al Academiei 
Române (IGAR), Ordinul Arhitecților din România, Asociația Zarand, EPC Consultanță de 
Mediu.  

Deasemenea, au participat membri ai echipelor partenere în proiectul ConnectGREEN: 
WWF România - Lead Partner, INCD URBAN-INCERC şi Parcul Naţional Piatra Craiului.  

Prezentările reprezentanților INCD URBAN-INCERC și ai WWF România au fost urmate 
de dezbateri privind posibilitățile de implementare a problematicii coridoarelor ecologice în 
activitățile de planificare a teritoriului în România, pe baza rezultatelor obținute în proiectul 
ConnectGREEN, și prin armonizarea intereselor de protecție a mediului și conservare a naturii, pe 
de o parte, cu cele de dezvoltare teritorială, pe de altă parte.  
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Atelierul de lucru s-a desfășurat în două părţi: 
În prima parte au fost fost făcute prezentări privind Metodologia de identificare a 

coridoarelor de migrație pentru carnivorele mari în țările regiunii carpatice, propusă de proiectul 
ConnectGREEN și cadrul legislativ specific din România, împreună cu concluziile Grupului 
Tehnic din cadrul Atelierului de lucru organizat în data de 8 aprilie 2020 de WWF România 
privind cele două problematici.  

În a doua parte a întâlnirii a avut loc o prezentare privind Analiza problematicii rețelelor 
ecologice din perspectiva activității de planificare a teritoriului, care a fost urmată de dezbateri 
referitoare la pașii următori privind includerea coridoarelor ecologice în planurile de urbanism și 
amenajarea teritoriului.  

 
Principalele concluzii trase la finalul întâlnirii au fost următoarele: 
 

- Metodologia propusă de proiectul ConnectGREEN reprezintă un punct de plecare 
pentru identificarea coridoarelor ecologice. Studiile de caz din cadrul proiectului vor face trecerea 
de la scară transfrontalieră la o scară de nivel local.  

- Principiile prezentate vizând coridoarele ecologice sunt suficient de mature în cazul 
amenajării teritoriului, dar mai puțin în cazul documentațiilor de urbanism. Există o bună 
oportunitate pentru ca acestea să fie introduse în două documente ce se află încă în dezbatere: 
Codul Urbanismului, Amenajării Teritoriului și Construcțiilor (CATUC) și Codul Patrimoniului, 
ce vor avea ambele o puternică dimensiune a părții de mediu.  



 

 

- Este necesară clarificarea statutului pe care-l vor avea coridoarele ecologice la nivel 
teritorial.  

- Ar trebui stabilit întâi cadrul legislativ pe zona de mediu și, ulterior, se poate trece pe 
domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, păstrând, însă, ca element de bază, principiul de 
mediu.  

- Desemnarea coridoarelor trebuie făcută de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 
acestea putând fi apoi preluate în documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului. Este 
necesară, în acest sens, o colaborare între partea de planificare teritorială și cea de mediu.  

 

 


