
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

  
TEMA 

 
Mediul natural în care trăim este atât casa cât și grădina noastră și reprezintă cea mai importantă 
resursă a omenirii. Astăzi, societatea negociază prezența acestui cadru natural în țesuturile sale 
construite, ca parte a unui ecosistem complex. Această negociere nu rămâne fără urmări, multe dintre 
ele fiind extrem de nefavorabile pentru natură și pentru oameni, iar în prezent, paradoxal, căutăm soluții 
de adaptare la noile provocările globale: schimbările climatice, degradarea mediului de viață și, recent, 
efectele unei pandemii.  
 
Amprenta trecutului nostru ne arată că densificarea excesivă, bazată exclusiv pe dezvoltarea 
infrastructurii gri, ne-a deteriorat cadrul de viață. Creșterea poluării atmosferice și fonice, formarea 
insulelor de căldură și reducerea diversității speciilor au accentuat disconfortul traiului în mediul urban, 
fiind rezultatul dezechilibrului produs de modul nostru de viață. 
   
Astfel, inițiative precum politicile de înverzire (Urban Greening Plan, Greenification), restaurarea 
infrastructurilor și a coridoarelor ecologice și apariția de bio-orașe și eco-cartiere, păduri urbane, grădini 
comunitare și  ferme urbane ș.a. sunt soluții tot mai des prezente în strategiile de îmbunătățire a calității 
vieții a multor orașe. Măsurile conțin mesajul unei (re)întoarceri la natură, parte din ceea ce ar putea fi 
asociat unui urbanism în echilibru cu natura, o politică tot mai larg răspândită în lume. 
 
La nivel european, protecția naturii a devenit una dintre soluțiile prioritare în adaptarea la transformările 
ecologice actuale, restabilirea biodiversității fiind un obiectiv major în planul de acțiune al Pactului Verde 
European (en. A European Green Deal). 
 
Pe de altă parte, peisajul este recunoscut a fi un element esențial al bunăstării sociale și individuale iar 
protecția sa implică responsabilități pentru fiecare. Peisajul este o componentă de bază a patrimoniului 
natural și cultural contribuind la formarea culturilor locale așa cum prevede încă din preambul, 
Convenția Europeană a Peisajului, 2000, ratificată în România prin Legea nr. 415/2002. 
Modul în care oamenii au folosit natura (sistemele social-ecologice) sunt parte din peisajul cultural 
moștenit și au la bază o bogată cunoaștere locală, valoroasă astăzi în ceea ce urmărim prin activitățile 
sustenabile asupra mediului înconjurător.  
Peisajele actuale spun multe despre noi, exemplele bune și cele rele, însă a venit momentul să realizăm 
că amprentele pozitive ale soluțiilor bazate pe natură vor duce în cele din urmă la un câștig net pentru 



                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

biodiversitate, integritatea ecosistemului, valorile culturale și de agrement, așa cum indică și Rezoluția 
Landscape as Footprints on Earth, elaborată în 2020 de organizația europeană a peisagiștilor - IFLA 
Europe. 
 
Lista problemelor de mediu pe care le are România, chiar dacă nu este un caz singular, fac obiectul unor 
discuții tot mai accentuate, atât în plan intern cât și la nivel Uniunii Europene (CE), și fac referire, în mod 
deosebit, la aspecte legate de impactul uman asupra mediului de viață, și ca o consecință, la accesul tot 
mai redus la o infrastructură ecologică de calitate. Percepția naturii doar din prisma esteticii sale, 
limitează discursul public, construcția și aplicarea strategiilor urbanistice bazate pe cercetare și inovare, 
și care evidențiază rolul critic al naturii și a proceselor ecosistemice în viața locuitorilor orașelor. O 
schimbare de paradigmă nu numai că se impune dar devine obligatorie pentru a răspunde noilor 
provocări de mediu.  

 
În acest context, ediția a treia a Conferinței anuale a Asociației Peisagiștilor din România - AsoP propune 
ca temă de dezbatere statutul naturii în relație cu mediul construit. Tema naturii, a proceselor bazate 
pe natură, implică o abordare multidisciplinară în politicile urbane, în scopul îmbunătățirii calității vieții în 
orașe și a accesului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic, așa cum prevede Art.35 din Constituția 
României.  
 
Conferința reunește oameni de știință, profesioniști și artiști, reprezentanți ai administrației publice, ai 
mediului privat și non-guvernamental, care în preocupările lor au competențe și responsabilități legate 
de gestionarea naturii în mediul urban.  
 
Programul conferinței propune patru paneluri de dezbateri:  

(XXL)  Viziuni urbane pentru dezvoltarea, protecția și managementul peisajelor 
(XL)  Serviciile ecosistemice în proiectele de peisaj  
(L)  Patrimoniul peisager 
(M)  Inițiative, experimente și bune practici 

 
 

 

IMPORTANT !!! 
Conferința va fi transmisă online  

LIVE pe pagina oficială de Facebook AsoP Romania. 
https://www.facebook.com/asopromania 
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