COMUNICAT DE PRESĂ
Conferința AsoP România “ORAȘELE ROMÂNEȘTI: de la spațiu verde la infrastructură verde”
13-17 mai 2019, București
Anuala Asociației Peisagiștilor din România - AsoP de anul acesta, având ca temă "ORAȘELE ROMÂNEȘTI:
de la spațiu verde la infrastructură verde", se desfășoară sub egida Directoratului General de Mediu al
Comisei Europene, în cadrul #EUGreenWeek 2019. Conferința va avea loc în perioada 13-17 mai 2019, în
cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.
Tema evenimentului – ORAȘELE ROMÂNEȘTI: de la spațiu verde la infrastructură verde – are la bază
reglementările internaționale, naționale și locale ce constituie factori determinanți ai calității mediului în care trăim.
De asemenea, conferința urmărește să pună în valoare și procesul de tip bottom-up generat de AsoP România
care a stat la baza modificărilor aduse în prezent Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor
verzi din intravilanul localităților prin intermediului proiectului legislativ PL-x nr. 668/2018 aflat acum în dezbatere în
Camera Deputaților – cameră cu rol decizional.
Activitățile înglobate de această conferință urmăresc să identifice deopotrivă exemple de bună practică precum și
probleme specifice cu privire la generarea unui cadru normativ, care să favorizeze dezvoltarea de infrastructuri
verzi, prin implicarea cetățenilor în procesul de legiferare, în concordanță cu viziunea Uniunii Europene.
Evenimentul înglobează o paletă vastă de activități, respectiv:
13 mai 2019 - Workshop de Arboricultură Urbană, unde participanții vor lua parte la o activitate demonstrativă
de tăieri corecte în coronamentul arborilor, realizată de:
• Alexandru Purcaru, arboricultor atestat de Societatea Internațională de Arboricultură (ISA)
• Ștefan Nica, inginer silvic, Inspector Arboricol certificat de The Arboricultural Association UK
14 mai 2019 - Conferința Infrastructurile verzi în abordarea teoretică și în practică: practici internaționale și
naționale, deschisă atât profesioniștilor cât și publicului larg interesat de calitatea mediului și calitatea vieții urbane.
Vor realiza prezentări pe această temă următorii invitați:
• Ellen Fetzer, președintele Consiliului European al Școlilor de Peisagistică (ECLAS)
• Adrian Ilie, EMBA – antreprenor, partener în cadrul Synergetics Corporation, consultant în domeniul
dezvoltării regionale și al tehnologiilor inteligente de tip Smart City
• Jeroen de Vries, Membru al Consiliului Consultativ al DG Groep, Director Cercetător al LE:NOTRE
Institute, Membru al Asociației Olandeze a Pesagiștilor (NVTL)
• Eugen Pănescu, Planwerk, Membru al comitetului executiv al Consiliului Arhitecților din Europa (ACE).
15 mai 2019 - Conferința Legislația românească și viziunea strategică de dezvoltare, va pune accentul asupra
cadrului normativ național, fiind deschisă atât profesioniștilor cât și publicului larg interesat de cadrul legislativ și
normele specifice. Astfel, vor fi realizate prezentări referitoare la:
• Codul Urbanismului și viziunea asupra dezvoltării urbane durabile
• Revizuirea Legii nr. 24/2007 a spațiilor verzi și sistemele verzi urbane
• Codul Patrimoniului și problematica peisajului
• Strategia de Dezvoltare Teritorială a României și problematica peisajului

- Dezbatere referitoare la reglementările și normele europene și naționale cu privire la calitatea
mediului și calitatea vieții urbane, alături de reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, ai Ministerului Mediului și ai Ministerului Culturii, ai, administrației publice locale, instituții de învățământ
superior, organizații profesionale și, respectiv, organizații aparținând administrațiilor publice locale și instituțiilor
asociate acestora precum și reprezentanți ai societății civile. Aceștia vor avea ocazia să intre în dialog cu politicienii
aflați în prezent în cursa pentru alegerile Europarlamentare care vor avea loc pe 26 mai 2019.
În cadrul evenimentului vor mai avea loc:
• O masă rotundă care urmărește să pună bazele unui grup de lucru multidisciplinar și trans-sectorial care
să își concentreze pe viitor eforturile către dezvoltarea unor norme specifice care să permită realizarea de
infrastructuri verzi coerente în România.
• Vernisajul expoziției de peisagistică IFLA Europe care pune în valoare o serie de proiecte dezvoltate de
peisagiști pe teritoriul european.
Conferința AsoP România 2019 se adresează profesioniștilor din domeniu, studenților și cadrelor didactice,
reprezentanților administrațiilor publice locale și centrale, domeniului politic și, în același timp, are o dimensiune
publică – expoziția, conferințele și dezbaterile fiind deschise tuturor celor interesați de domeniul peisagisticii.
Pentru mai multe detalii cu privire la eveniment, program, keynote speakers vă invităm să accesați secțiunea
dedicată evenimentului AsoP România 2019 pe www.asop.org.ro.
Conferința este organizată de Asociația Peisagiștilor din România – AsoP alături de filialele sale teritoriale: NordVest, Vest și București-Ilfov în parteneriat cu Regiunea europeană a International Federation of Landscape
Architects (IFLA Europe), Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB) și
Ambasada Olandei în România.
Eveniment realizat cu sprijinul Garden Center Grup și Gloriosa Garden.
Asociația Peisagiștilor din România – AsoP este un organism național unic, non- guvernamental, apolitic și independent,
constituit în decembrie 2004, care a luat ființă ca o necesitate pentru sprijinirea exercitării profesiei de peisagist, susținerea
domeniului peisagistic ca și act de îmbunătățire a calității vieții și de creație artistică, dar și pentru promovarea în România a
principiilor enunțate de Convenția Europeană a Peisajului (Florența, 2000), ratificată de țara noastră prin Legea nr. 451/2002.
Ca reprezentant al organizației profesionale europene – International Federation of Landscape Architects, European Region
(IFLA EUROPE) – asociația acționează și pentru dezvoltarea unui cadru de viață durabil precum și pentru protejarea și
conservarea patrimoniului istoric, cultural și natural.

Pentru detalii suplimentare, vă puteți adresa persoanei de contact:
peisagist Teodora MORAR 0742 025 098 / asopromania@gmail.com

