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Rezumat:
Teza se axează preponderent pe prezentarea ansamblului complex de procese ce fundamentează și
reglementează planificarea spațială a teritoriului. În această direcție, tema tezei atinge un subiect foarte
actual, aflat într-o permanentă dezbatere între toți actorii implicați în dezvoltarea durabilă a teritoriului,
și anume, identificarea căilor de eficientizare și adaptare a sistemului de planificare teritorială locală, în
context regional și european. La ora actuală, cel puțin la nivel european, este o continuă dezbatere dacă
s-ar impune o direcție unitară de reglementare a planificării spațiale la nivelul Uniunii Europene, sau doar
un plan director - care să se aplice nuanțat în funcție de contextul fiecărei țări sau regiuni în parte
(asemenea situației actuale). În teză se abordează atât legislația europeană relevantă domeniului, cât și
cea națională, în permanentă adaptare la strategiile și direcțiile stabilite de Comisia Europeană.
Confruntată deocamdată cu această dilemă, România beneficiază azi de un sistem de planificare spațială
reglementat de o legislație neunitară și derogatorie, venită în urma unui lung proces de sistematizare
teritorială centralizat și obtuz, specific țărilor socialiste. Azi, procesul de avizare și control, deși extrem de
stufos și greoi, conduce la lipsa unei calități a vieții, bazate pe o dezvoltare teritorială durabilă. Lipsa unui
Cod al Urbanismului care să rezolve contradicția dintre diversele acte normative care reglementează
planificarea teritorială, duce la situații de paradox, confuzie si interpretare subiectivă din partea
avizatorului. Acestor disfuncții li se adaugă slaba calitate a documentațiilor de urbanism, întocmite de
diverși specialiști, ce cuprind cantitativ minimul de piese solicitate, însă fără o aplecare reală asupra
fundamentării situațiilor date și propunerea unor soluții calitative. Toate acestea se reflectă în dezvoltarea
din ultimele decenii ale orașelor și localităților românești, ce prezintă lipsă de viziune și coerență pe
termen mediu și lung.
În contextul prezentat, una dintre întrebările fundamentale ale tezei este: Cum se poate simplifica
procesul de avizare a documentelor de planificare teritorială fără a scădea calitatea acestora? Răspunsul
la întrebare presupune descrierea parcursului complet al unor astfel de documentații, începând cu
proiectarea și până la avizarea, aprobarea și intrarea în legalitate ca acte coordonatoare a dezvoltării
locale. Teza de față descrie meticulos procedurile de avizare excesiv birocratizate, care, însă, în toată
complexitatea lor, nu-și dovedesc utilitatea, având în vedere că documentele de urbanism trecute prin
zecile de proceduri de avizare sunt adesea tot de calitate slabă sau mediocră. Obiectivul principal al tezei
constă în identificarea cât mai completă a situației existente și a disfuncțiilor din cadrul procedurilor de
elaborare, avizare, verificare și aprobare finală a documentațiilor de amenajare a teritoriului și cu
precădere a celor de urbanism, în vederea propunerii de soluții de simplificare și de eficientizare, cu un
impact și asupra calității acestor documente. Soluții există și se oferă direcții clare de urmat în viitor.
Utilitatea tezei este incontestabilă, stabilindu-se la mare grad de detaliere pașii de urmat în vederea
realizării unor planuri urbanistice exemplar fundamentate științific, tehnic și solid ancorate în relațiile cu
diverși actori care se regăsesc în același câmp operațional în practica de amenajare a teritoriului.
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Teza de doctorat urmărește structura și ordinea de idei dintr-un memoriu aferent unui plan urbanistic
general, iar informația conținută nu este cea a unui memoriu general realizat pentru un caz particular, ci
se referă mai mult la procedura de elaborare, „de culise”, a documentațiilor de amenajare a teritoriului și
de urbanism, procedură general valabilă pe teritoriul României, ca parte a Uniunii Europene. Prin această
abordare interdisciplinară și cu puternic accent metodologic, accentul este pus pe cerințele legate de
siguranța cetățenilor și pe cerințele de obținere a zecilor de avize de la diferite companii și instituții ale
statului necesare pentru aprobarea și intrarea în legalitate a documentațiilor de amenajare a teritoriului
și de urbanism. Informația conținută respectă cu precădere legislația relevantă în domeniu, pentru fiecare
parte și pentru fiecare aviz. De cele mai multe ori, aspectele prezentate pot fi depășite din punctul de
vedere al progresului științific, însă acestea au trebuit aprofundate și incluse în teza de față, pentru
atingerea obiectivului general, de a reda în ansamblu procedura deosebit de complexă de avizare
completă a acestor documentații și astfel observarea disfuncțiilor în proceduri, necesare pentru
elaborarea recomandărilor în vederea îmbunătățirii și eficientizării acestora (în prezent avizarea este una
dintre cele mai mari probleme existente în urbanism, motiv pentru care teza de față se consideră a fi binevenită, atât pentru geografi, cât și pentru urbaniști și alți specialiști în domeniu).
Teza de față se bazează foarte mult pe publicații cu acces liber și anumite publicații mai vechi, care au
oferit soluții și recomandări mai potrivite (aplicative și realiste) pentru România, pe principiul că modelele
împrumutate din occident, fără o adaptare riguroasă, nu reprezintă o soluție viabilă în acest domeniu.
Urbanismul în România prezintă numeroase elemente de specificitate și prin complexitatea mare a
procedurilor, se prezintă ca un domeniu foarte rigid și greu adaptabil celor mai noi practici disponibile
(fără cooperarea instituțiilor statului și mai ales a guvernului). Acest aspect nu a împiedicat promovarea
unor modele sau studii de caz de succes, cu trimitere directă la anumite disfuncții sesizate.
Teza se structurează în patru părți mari: (1) prima parte cuprinde referințe teoretice și evolutive ale
planificării teritoriale în România, cu anumite trimiteri spre trecut, în vederea conturării specificului
urbanismului românesc, (2) a doua parte se axează, preponderent, pe matricea geografică a unei
documentații de amenajare a teritoriului și urbanism, conținând metodologia de elaborare a cadrului
natural și conținuturile-cadru sau studiile necesare obținerii avizelor aferente, (3) a treia parte se axează
pe matricea tehnică și antropică a aceleiași documentații (infrastructuri tehnico-edilitare și de transport)
și (4) ultima parte se referă la etapele de elaborare a documentațiilor în cauză, sintetizând toate aspectele
din părțile anterioare, înglobând și concluziile generale ale tezei (care se vor cuprinde anumite soluții de
modernizare, tehnologizare și astfel de eficientizare, dar aceste propuneri ar putea reprezenta o altă
lucrare de sine stătătoare). Teza se dorește a fi o abordare originală și utilă geografilor și urbaniștilor,
conținând zeci de tabele și organizatoare grafice / organigrame și hărți, utile în clarificarea procedurilor.
În primul capitol se clarifică aspecte teoretice și metodologice în planificarea teritoriului, precum termenii
utilizați de geografi și urbaniști în abordările spațiale, corelările dintre cercetările geografice și cele din
domeniile amenajării teritoriului și urbanismului. Aspecte importante cu privire la definiții, diferențe între
termeni, principii, nivele de abordare, strategii generale, tendințe și specificul urbanismului românesc
sunt conținute în acest capitol.
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Al doilea capitol se poate considera la prima vedere ca fiind suplimentar, însă are obiectivul major de a
stabili aspecte particulare în formarea activității de planificare a teritoriului și mai ales, de a sublinia rolul
administrației publice în planificarea teritoriului. Prima parte a acestui capitol redă câteva aspecte
evolutive ale planificării pe teritoriul actual al României, începând din Antichitate, de la coloniile grecești
de pe malul Mării Negre, până la așezările și castrele romane, cu reflecții asupra diferitelor influențe din
Evul Mediu, cu urmări asupra peisajului actual, având adesea, ca studii de caz, Transilvania sau orașul ClujNapoca, spații geografice mai profund cercetate de către autor. A doua parte a acestui capitol continuă
cu o analiză globală a numeroaselor modificări administrative care au avut loc pe teritoriul României, întrun context general de instabilitate, cu răsturnări bruște de situație și de ideologii, de la centralizare
puternică la descentralizare, redesenări de limite ale scaunelor, comitatelor, județelor, directoratelor,
regiunilor, raioanelor și plaselor, fie după modelul sovietic, fie după modelul occidental, toate cu
repercursiuni directe asupra planificării teritoriului și dezvoltării în plan general. Capitolul se încheie cu
concluziile specifice, prin care se arată efectele negative ale unei instabilități administrative și politice în
domeniu planificării teritoriale, pe termen lung.
Capitolele III, IV, V și VI cuprind nucleul acestei teze, cu aspecte legate de conținutul-cadru al
documentațiilor de amenajare a teritoriului, cu modalitățile de elaborare a matricei geografice și tehnice
a acestor documentații, cu trimiteri directe spre legislațiile relevante în vigoare, normativele aprobate, cu
procedurile actuale în domeniu și mai ales, cu instituțiile care vor verifica aplicarea acestor legi și
normative, care vor dicta în final procedurile de avizare a documentelor în cauză. Capitolele au o structură
similară, pentru fiecare aspect: identificarea legislației europene, identificarea legislației naționale și
detalierea celor relevante, identificarea instituțiilor responsabile de avizare și a funcționării acestora și
mai ales descrierea cerințelor minime de elaborare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și
urbanism în vederea obținerii avizelor. Fiecare subcapitol cuprinde un aspect major al planificării
teritoriale (riscuri naturale, zone naturale protejate, gestionarea deșeurilor, alimentarea cu apă potabilă
și protecția surselor de apă, canalizarea și epurare apelor uzate, alimentarea cu energie electrică și
infrastructurile aferente, căile de comunicații rutiere și feroviare ș.a.m.d.) și avizele aferente, a căror
procedură de obținere se detaliează în fiecare caz în parte. Aspectul prioritar în elaborarea acestor
capitole îl constituie modalitatea de abordare, care se axează pe zonele de protecție și/sau de siguranță
aferente fiecărei infrastructuri și fiecărui fenomen sau obiect în parte, conform legii și standardelor, în
vederea punerii eficiente în coexistență a acestora și astfel, de creștere a siguranței și a bunăstării
populației.
Al șaptelea capitol este dedicat patrimoniului construit, importanța și conținutul-cadru al studiilor de
istorie și arheologie în elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și mai ales
de obținere a avizelor necesare de la direcțiile de patrimoniu și de la Ministerul Culturii. În acest capitol
sunt tratate problemele de conservare a patrimoniului construit, problema monumentelor, a zonelor
construite protejate sau a zonelor de protecție a monumentelor, a siturilor arheologice și a altor obiective
de patrimoniu, toate constituind aspecte de mare actualitate pe teritoriul României. Tot în acest capitol
sunt prezentate o serie de alte avize necesare de la alte instituții ale statului.
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Al optulea capitol se axează exclusiv pe etapele de elaborare a documentațiilor de amenajare a teritoriului
și de urbanism, detaliind conținutul-cadru al pieselor scrise și desenate ale acestor documentații, precum
și o modalitate de management al întregului proces, care implică înglobarea a numeroase studii de
specialitate (geomorfologice, geologice, hidrologice, de mediu, pedologice, socio-demografice,
economice, istorice, arheologice etc.), condiții de avizare (conținute în majoritatea avizelor obținute), date
statistice, zonificări complexe și regulamente locale de urbanism, precum și propuneri valide de dezvoltare
durabilă. Un aspect important al acestui capitol este dat de organizarea procesului de elaborare, în care
se ține cont de condițiile și de valabilitatea fiecărui aviz în parte, astfel oferind o imagine de ansamblu
procesului. Anumite avize se pot obține doar pe seama altor avize, unele avize au un termen de valabilitate
limitat, pe când altele își păstrează valabilitatea pe întreaga existență a documentației, iar anumite avize
se emit pe baza unor studii de specialitate. Toate aceste aspecte constituie o provocare logistică, vizată a
fi clarificată în acest capitol dedicat. Capitolul are și un rol de sinteză a tezei de față.
Ultimul capitol conține concluziile generale ale tezei, prin care se arată necesitatea unei reforme majore
în domeniu și aducerea la un numitor comun, mai simplicat, al procedurilor de avizare (prin modernizare,
tehnologizare, transferul procesului în mediul virtual și mai ales debirocratizare).
Contextualizarea acestei teze se poate realiza cel mai bine, analizând o scurtă lista cu titlurile de lucrări
excepționale elaborate în cadrul Școlii geografice clujene, având ca subiect principal planificarea
teritoriului și urbanizarea, dezvoltarea regională, organizarea spațiului geografic, amenajarea teritoriului
(regional, suburban, periurban, local) și alte aspecte de geografie regională, geografie urbană și de peisaje
naturale și culturale cu trimiteri directe sau indirecte spre dezvoltarea durabilă a teritoriului. Toate aceste
lucrări excepționale și de o mare varietate, pun accent mai ales pe matricea geografică a amenajării sau a
dezvoltării teritoriului și evită cu precădere partea legislativă, normativă și mai ales aplicativă a acestor
activități. Astfel se reduce foarte mult potențialul, caracterul aplicativ și practic al acestor publicații, a
căror obiective și soluții, de altfel inteligente, vor fi greu de aplicat în realitate, fără fundamentarea legală
și normativă de rigoare și mai ales fără avizele minime, care să confere documentațiilor puterea
coordonatoare. Chiar dacă aceste publicații nu au avut niciodată între obiective obținerea avizelor
necesare, trimiterile spre proceduri și normative aprobate prin lege reprezintă primul pas spre posibila lor
implementare în realitate.
Teza de față se axează exact pe acea parte legislativă și normativă, necesară obținerii avizelor pentru
documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, care nu se regăsește holistic și complet în
aproape nici o lucrare de specialitate elaborată de către geografii din România. Din acest motiv, se poate
considera teza de față ca relevantă pentru geografii interesați de urbanism. Teza contribuie în mod direct
la apropierea urbanismului de geografie și la formarea unei simbioze din care ambele părți au doar de
câștigat.
Teza răspunde întrebărilor ridicate și își atinge scopurile, prin mai mult de 600 de pagini, constituind o
lucrare deschizătoare de drumuri, conținând o critică constructivă a situației actuale din domeniile
amenajării teritoriului și urbanismului, oferind în final soluții și propuneri de modernizare și eficientizare.
Teza conține 101 de figuri și 67 de tabele.
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