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CUVÂNT ÎNAINTE
Această lucrare reprezintă forma publicată a tezei de doctorat
susţinută în octombrie 2016, în cadrul Şcolii Doctorale „Simion Mehedinţi”
din cadrul Facultăţii de Geografie – Universitatea din Bucureşti. Deşi este
un efort individual, această teză de doctorat nu ar fi putut fi finalizată fără
sprijinul mai multor persoane. Ea este rodul unui permanent schimb de idei
cu profesori şi colegi pe care aş vrea să îi amintesc în cele ce urmează.
Aş dori în primul rând să îi mulţumesc domnului Prof. univ. dr. Ioan
Ianoş, îndrumătorul tezei de doctorat, pentru consultările de o înaltă ţinută
ştiinţifică care mi-au permis să creionez subiectul tezei – axată pe conceptul
de mediu restrictiv, sumar definit în literatura de specialitate în prezent.
Fără clarificările conceptuale şi metodologice ale dumnealui, mi-ar fi fost
foarte dificil să structurez şi să finalizez această lucrare. În acelaşi timp, aş
dori să îmi exprim recunoştinţa şi faţă de Prof. dr. arh. Cătălin Sârbu care
m-a îndrumat, de asemenea, încă de la începutul stagiului doctoral şi ale
cărui idei m-au ajutat mereu să avansez în cercetările întreprinse.
Mulţumirile şi recunoştinţa mea se îndreaptă şi către familia mea –
fără sprijinul şi educaţia pe care mi-au oferit-o mi-ar fi fost imposibil să
ajung până aici -, lui W. şi tuturor persoanelor apropiate care m-au sprijinit
în cei trei ani de studii doctorale.
Pentru că întotdeauna este bine să nu uităm de unde am plecat, aş dori
să îi mulţumesc doamnei Prof. univ. dr. Maria Pătroescu, care mi-a călăuzit
primii paşi în cercetarea geografică, deschizându-mi orizontul în ceea ce
priveşte problematica interfeţei mediu – planificare teritorială, dar şi
domnului Prof. univ. dr. Ioan-Cristian Iojă, de ale cărui prelegeri din cadrul
masterului Evaluarea integrată a stării mediului mi-am amintit adesea în
redactarea acestei lucrări.
Cei trei ani de studii doctorale au coincis şi cu primii trei ani de
carieră didactică universitară, care s-au dovedit a fi o experienţă
extraordinară. Aş dori, în acest sens, să mulţumesc profesorilor care m-au
sprijinit, în special domnilor Conf. dr. arh. Claudiu Runceanu şi Conf. dr.
arh. Gabriel Pascariu, dar şi studenţilor mei care au reprezentat mereu o
sursă de energie şi un partener în discuţii profesionale de real interes.
Ultimii doi ani din studiile doctorale au reprezentat şi o oportunitate
de a lucra în domeniul planificării teritoriale strategice, experienţa mea de
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lucru transpunându-se, parţial, şi în ideile din acest doctorat. Doresc să
mulţumesc, pe această cale, directorului companiei Urbasofia, Dr. Ing.
Pietro Elisei, pentru îndrumarea profesională şi pentru sprijinul acordat în
realizarea unui stagiu doctoral în afara ţării. În cadrul acestui stagiu, realizat
la Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" în perioada ianuarie –
aprilie 2016, am avut onoarea de a mă afla sub îndrumarea Proff. dr. Maria
Prezioso, căreia îi datorez mare parte din structura finală a tezei şi
deschiderea acesteia către problema planificării teritoriale la nivelul Uniunii
Europene.
Nu pot să închei fără a adresa mulţumiri celor care m-au ajutat în
conturarea conţinutului acestei lucrări: specialiştii care mi-au răspuns la
chestionarul adresat experţilor şi specialiştii din administraţia publică locală
care s-au arătat deosebit de deschişi în a discuta cu mine problema mediilor
restrictive în regiunea Sud-Vest Oltenia – aici aş dori să îi menţionez în
special pe Arh. Mihaela Buzec (arhitect-şef judeţul Mehedinţi), Ing. Daniel
Raus (arhitect-şef judeţul Gorj), Ing. Ovidiu Davidescu (arhitect-şef judeţul
Dolj), Arh. Mircea Diaconescu (fost arhitect-şef al municipiului Craiova) şi
Arh. Petre Mihăilă (arhitect-şef al municipiului Râmnicu Vâlcea).
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PREFAŢĂ
Prin subiectul abordat, metodologia de studiu şi rezultatele obţinute,
lucrarea de faţă completează o literatură nu prea dezvoltată în România,
aducând şi elemente inedite în cercetarea de profil la nivel internaţional.
Spiritul interdisciplinar, rezultând din pregătirea complexă a autorului în
cercetarea teritorială, îi permite să pună în discuţie unele din problemele
nelămurite în domeniul planificării spaţiului. Spre exemplu, ce tip de
planificare teritorială trebuie promovat în optimizarea relaţiilor dintre
componentele structurale ale unor medii restrictive? Aceste tipuri de medii,
încă vag conturate din punct de vedere conceptual, există şi necesită
abordări diferenţiate în planificare.
Plecând de la astfel de premise, elaborarea lucrării a presupus un
efort intelectual deosebit, iar faptul că nu au existat studii similare a
reprezentat o dificultate, dar şi o oportunitate pentru afirmarea unor idei
noi, orientate pe dezvoltarea unui canevas al cercetării axat pe planificare
în medii restrictive. Meritul autorului este acela a se fi concentrat pe
elementele esenţiale într-un astfel de demers şi de a fi ajuns la capăt, chiar
dacă volumul „defrişărilor” a fost enorm. Beneficiind de o pregătire
excelentă în domeniile urbanism şi geografie, a sesizat cât de importantă
este definirea cadrului conceptual şi documentarea privind caracteristicile
spaţiului analizat, ca studiu de caz.
Bogata literatură existentă asupra spaţiului, teritoriului şi mediului,
asupra definirii modelelor în analiza teritorială şi asupra abordării
sistemice a dinamicii teritoriale, l-a ajutat pe autor la construcţia unei
viziuni proprii asupra procesului de planificare teritorială în medii
restrictive. Prima chestiune esenţială pe care o lămureşte este aceea legată
de definirea mediului restrictiv, privit ca o porţiune dintr-un sistem
teritorial în care dezvoltarea activităţilor umane este condiţionată de cel
puţin una din următoarele cauze: elemente nefavorabile ale cadrului
natural, degradarea accentuată a mediului şi o legislaţia limitativă. Într-un
asemenea context, este dezvoltată relaţia dintre planificare teritorială şi
mediu, distingându-se complexitatea acesteia în raport cu tipul de
planificare: normativă şi/sau strategică. Conexiunea cu amenajarea
teritoriului, cu elemente de coeziune şi competitivitate teritorială dă sens
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raportului dintre planificare şi sistem teritorial, precum şi valenţelor
aplicative ale mediului restrictiv într-un astfel de proces. Evident că în
multitudinea de concepte de bază nu puteau fi omise şi cele de disparitate
teritorială, zonă defavorizată şi sistem de planificare.
Analiza comparativă care este întreprinsă asupra modului de
gestionare a mediilor restrictive la nivel european arată rigoarea acesteia
prin fixarea a patru criterii: structura sistemului de planificare,
instrumentele de planificare, inserţia mediilor restrictive în planurile
respective şi specificitatea altor instrumente de planificare spaţială. Sunt
oferite elemente suport pentru a înţelege acest proces de gestionare în
Franţa, Italia şi România, insistând pe sistemul trans-scalar de planificare
în ţara noastră. O idee interesantă, chiar dacă doar enunţată în această
parte a lucrării, este reprezentată de rolul pe care l-ar avea unele
instrumente ca pactul teritorial sau programul urban complex, care au fost
utilizate în Italia, pentru gestionarea unor medii restrictive.
O contribuţie originală se regăseşte în elaborarea unei tipologii a
mediilor restrictive, precum şi a unor modalităţi de cuantificare a acestora.
Urmare a demersului conceptual, sunt individualizate trei tipuri principale
de medii restrictive: naturale, antropice şi legislative. Logica restrictivităţii
se regăseşte într-o structură arborescentă, în care, pe diferite nivele
ierarhice se plasează diferite tipuri de restrictivităţi în raport cu scara de
analiză. Pentru cunoaşterea ştiinţifică este remarcabilă modalitatea de
determinare a restrictivităţii mediului, în baza unor seturi de criterii care
definesc cele 6 tipuri de restrictivitate naturală şi patru de restrictivitate
antropică.
După această parte metodologică, foarte consistentă, autorul face un
bilanţ în materie de atingere şi definire a obiectivelor operaţionale, fixând
următorii paşi spre realizarea obiectivului propus. Plecând de la premisa
că una din marile provocări ale societăţii contemporane este găsirea de
soluţii pentru o planificare teritorială eficientă, autorul îşi propune un
algoritm al planificării teritoriale în medii restrictive, în care sunt definite
trei principale segmente: identificarea provocărilor, modul de abordare şi
modele concrete de planificare. Primul segment are la bază o analiză a
situaţiei existente, cel de-al doilea metodologia disponibilă, iar cel de-al
treilea exemple de bune practici, concretizate în modele deja aplicate.
Sunt identificate provocări, precum contracţia urbană şi regională,
declinul oraşelor mici, dificultăţile dezvoltării rurale, dar şi aspecte conexe
ca tranziţia de la guvernare la guvernanţă sau impactul schimbărilor
climatice globale. În astfel de contexte, caracterizate prin turbulenţe în
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continuă creştere pentru planificarea teritorială în medii restrictive, apar
câteva priorităţi: managementul integrat al riscurilor, restaurarea
ecologică, dezvoltările de tip brownfield, elaborarea de modele privind
inovarea socială sau de acordare a compensaţiilor non-financiare. Toate
acestea sunt abordate de o manieră sistemică, intercondiţionând elemente şi
factori, prin instrumente specifice ca rezultat ale unor exemple de bune
practici la scară europeană. După o descriere esenţializată a fiecăruia
dintre exemplele analizate, autorul reţine acele elemente care ar putea
sprijini procesul de planificare teritorială în România, mai ales în ariile cu
medii restrictive.
În studiul de caz, întreprins asupra regiunii de Sud-Vest Oltenia, a
fost aplicată metodologia dezvoltată în prima parte a lucrării, relevând
numeroase argumente pentru o politică regională reală în domeniul
planificării spaţiilor restrictive. În afara analizei de date statistice,
cercetarea se bazează pe interpretarea input-urilor primite din partea
specialiştilor şi decidenţilor identificaţi la nivelul judeţelor componente.
Urmare a acestor interviuri au fost identificate principalele medii restrictive
la nivelul fiecărui judeţ, relevându-se documentele de planificare existente,
hărţile de risc şi planurile de gestiune a deşeurilor, dar şi măsurile,
respectiv proiectele, legate de eliminarea sau atenuarea caracterului
restrictiv al acestor medii.
În continuare, autorul defineşte mediile restrictive la nivelul întregii
regiuni, utilizând factorii de restrictivitate. Pentru fiecare dintre aceşti
factori se întreprinde o analiză exhaustivă, depistându-se arii cu valori ce
permit adevărate regionări. În baza analizelor efectuate pe fiecare strat se
determină, la nivelul fiecărei UAT, indicele de restrictivitate a mediului, iar,
după modul de agregare teritorială, sunt delimitate mediile restrictive pe
întreg teritoriul.
Suprapunerea distribuţiei teritoriale a celor doi indicatori sintetici şi
distingerea cauzalităţii în starea actuală a unor UAT-uri, demonstrează
necesitatea unor măsuri imediate de intervenţie. Studiul i-a dat posibilitatea
să definească un set de principii de aplicabilitate a unor modele de
planificare, relevându-se inclusiv condiţionalităţile impuse de
particularităţile regionale şi subregionale. Soluţia este implementarea unui
cadru de planificare participativ în legătură cu gestiunea mediilor
restrictive, implementare care se loveşte însă de un mediu cultural şi
educaţional deficitar. Pe un suport solid al studierii problematicii mediilor
restrictive, autorul defineşte priorităţile strategice de intervenţie şi
programe specifice pe cele patru tipuri de medii restrictive: zone montane,
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zone cu degradarea antropică accentuată a mediului, zone cu
susceptibilitate la riscuri naturale şi zone cu probleme complexe.
Lucrarea, pe care analistul urmează să o parcurgă, se detaşează prin
ineditul tematic, maniera de abordare şi efortul sistematic de a valida
ipotezele formulate. Modul de redactare, materialul ilustrativ şi conexiunile
cu realitatea teritorială transformă acest studiu într-o sursă reală de idei şi
de reflecţie atât pentru studenţi, cât şi pentru specialişti.
Prof.univ.dr. Ioan Ianoş
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INTRODUCERE
Motivaţia cercetării
În ultimele decenii, protecţia mediului a căpătat o dimensiune din ce
în ce mai importantă în documentele de planificare, ca urmare a
conştientizării impactului antropic al diferitelor activităţi umane asupra
calităţii mediului. Din punct de vedere conceptual, mediul a reprezentat
mereu o juxtapunere a două elemente aparent separate, omul şi natura
(subsistemul antropic – subsistemul natural), între care există, de fapt,
multiple legături şi influenţe reciproce.
Odată cu această includere a elementelor de mediu în cadrul unei noi
paradigme a dezvoltării durabile, se observă şi o tranziţie a planificării
teritoriale, de la o activitate strict normativă, de stabilire a unor reguli de
dispunere a construcţiilor sau activităţilor în spaţiu, la o activitate cu
caracter strategic, vizând modul de dezvoltare sustenabilă a unui teritoriu.
La nivelul teritoriului Uniunii Europene, politica de coeziune are în
vedere diminuarea disparităţilor teritoriale dintre diferite regiuni ale statelor
membre. Cu toate acestea, în ciuda faptului că problemele de mediu apar
menţionate de mai bine de două decenii în documentele oficiale ale
Comisiei Europene, măsurarea disparităţilor teritoriale are adesea la bază
indicatori ce descriu doar disfuncţii sociale sau economice ale teritoriilor
analizate.
În acest context, am propus conceptul de mediu restrictiv pentru a
descrie acele teritorii în care, din cauza unor factori naturali sau antropici,
opţiunile de dezvoltare sunt limitate, fapt ce contribuie la accentuarea
disparităţilor teritoriale. Conceptul înglobează astfel disfuncţiile de mediu ce
pot fi identificate la nivel teritorial şi care influenţează modul de realizare a
planificării teritoriale în cadrul acelor teritorii. Problemele specifice de
mediu necesită instrumente de planificare specifice, care să asigure o
abordare integrată a degradării mediului în corelaţie cu eventualele
inegalităţi sociale şi economice identificate în cadrul unui teritoriu.
De altfel, ţările din vestul şi centrul Uniunii Europene propun abordări
şi exemple de bune practici privind intervenţia în diferite tipuri de medii
restrictive: zone inundabile, zone miniere cu o degradare accentuată a
calităţii mediului sau zone industriale abandonate, cu probleme de poluare
istorică. Aceste exemple de bune practici pot fi catalogate ca modele de
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planificare teritorială în mediile restrictive, ele putând fi adaptate, din punct
de vedere legislativ şi cultural, şi la sistemele de planificare din estul
Uniunii Europene, cu o tradiţie mai puţin îndelungată în utilizarea unor
instrumente inovatoare de planificare.
Am ales aplicarea cadrului teoretic şi metodologic de analiză a
mediilor restrictive, construit în cadrul acestei lucrări, pe teritoriul regiunii
de dezvoltare Sud-Vest Oltenia din România. În acest fel, am dorit să
continui studiul pe teritoriul acestei regiuni început în cadrul lucrării de
disertaţie elaborate la finalizarea programului de master Amenajarea
teritoriului şi dezvoltare regională al Facultăţii de Urbanism, Universitatea
de Arhitectură şi Urbanism ”Ion Mincu” din Bucureşti – un studiu
concentrat însă atunci mai mult pe influenţa degradării mediului în
accentuarea disfuncţiilor sociale şi economice din regiune (Cocheci, 2013).
Astfel, pe teritoriul regiunii Sud-Vest Oltenia pot fi identificate, în
prezent, probleme diverse de degradare a mediului: de la impactul
semnificativ asupra calităţii mediului al industriei energetice din regiune
(prin extracţia lignitului în bazinele miniere Motru, Rovinari, Husnicioara,
Jilţ şi Berbeşti şi arderea acestuia în termocentralele de mare capacitate de la
Rovinari, Turceni sau Craiova), la problemele de deşertificare din sudul
regiunii (zona Bechet – Sadova – Dăbuleni) sau pagubele importante
produse de inundaţiile pe Dunăre şi afluenţii săi în ultimul deceniu. Este
vorba, aşadar, despre o regiune cu probleme semnificative de mediu, care
este, pe deasupra, şi una dintre cele mai sărace regiuni ale ţării. În acest
context, analiza restrictivităţii mediului din regiunea Sud-Vest mi s-a părut a
fi un prim pas necesar în propunerea unor soluţii de gestiune a mediilor
restrictive, pe baza instrumentelor de planificare şi a oportunităţilor de
finanţare existente, dar şi a exemplelor de bune practici – modele de
planificare – implementate cu succes în alte ţări europene.
Prezenta lucrare propune o metodologie de analiză a restrictivităţii
mediului, cu date culese la nivel de unitate administrativ-teritorială de bază
(oraş sau comună). Această metodă poate fi, astfel, adaptată şi aplicată la
nivelul întregului teritoriu naţional, putând fundamenta politici şi programe
de intervenţie în diferitele tipuri de medii restrictive identificate.
În ceea ce priveşte modelele de planificare teritorială analizate, este
evaluată aplicabilitatea lor în cazul sistemului de planificare teritorială din
România. În acest fel, anumite abordări propuse (susţinerea iniţiativelor de
antreprenoriat social, reabilitarea zonelor industriale abandonate prin
intervenţii soft de tip utilizare temporară, managementul integrat al riscului
la inundaţii, cu prioritizarea măsurilor non-structurale în detrimentul celor
structurale) pot fi preluate şi adaptate pentru soluţionarea unor probleme
similare în contextul românesc.
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În final, studiul propune o schiţă de strategie (priorităţi de intervenţie,
instrumente de planificare utilizate, structură de guvernanţă, oportunităţi de
finanţare) ce ar putea fi utilizată de către autorităţile publice la nivel central,
judeţean sau local pentru detalierea unor politici, programe sau proiecte de
intervenţie în mediile restrictive.
Obiectivele cercetării
Obiectivul principal al acestei lucrări este identificarea unor modele
de planificare teritorială posibil a fi utilizate pentru soluţionarea
disfuncţiilor din mediile restrictive, în contextul legislativ românesc.
Pentru atingerea acestui obiectiv, mi-am propus atingerea, în prealabil, a
patru obiective operaţionale:
Obiectiv operaţional 1: Definirea conceptului de mediu restrictiv şi
determinarea aplicabilităţii acestuia în planificarea teritorială
Obiectiv operaţional 2: Analiza modului în care sistemul de
planificare teritorială din România răspunde în prezent problemei mediilor
restrictive, în comparaţie cu sistemele de planificare din alte ţări ale Uniunii
Europene.
Obiectiv operaţional 3: Construirea unei tipologii a mediilor
restrictive şi a unui indice de restrictivitate a mediului, aplicabil în context
naţional şi regional.
Obiectiv operaţional 4: Identificarea mediilor restrictive şi a ariilor
defavorizate la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia şi propunerea unor
modele de planificare teritorială, pe baza exemplelor de bune practici din
alte ţări europene.
În relaţie cu obiectivele de cercetare menţionate anterior, studiul îşi
propune să răspundă la următoarele întrebări de cercetare:
1) În ce măsură conceptul de mediu restrictiv poate fi considerat un
concept operaţional în planificarea teritorială?
2) Ce tipuri de modele de planificare ar putea fi utilizate, în
contextul legislativ românesc actual, pentru planificarea dezvoltării în
mediile restrictive?
Metodologia lucrării
Consultarea de materiale bibliografice (literatură de specialitate –
cărţi şi articole, dar şi rapoarte ale diverselor instituţii, documente oficiale la
nivel naţional şi european, legislaţie) a reprezentat o componentă importantă
a acestei lucrări. Pe baza consultării literaturii de specialitate, şi a deducţiilor
descriptive şi explicative realizate apoi, am putut defini conceptul de mediu
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restrictiv (Cap. I) şi construi o tipologie a mediilor restrictive (Cap. II). Tot
materialele bibliografice mi-au permis identificarea provocărilor actuale cu
care se confruntă planificarea teritorială şi a posibilelor abordări în cazul
mediilor restrictive (Cap. IV), dar şi realizarea caracterizării generale a
regiunii Sud-Vest Oltenia (Cap. V). Această caracterizare a regiunii de
dezvoltare a fost completată în urma concluziilor studiului pe teren realizat
în septembrie 2015, în cadrul căruia am realizat mai multe interviuri cu
specialişti din administraţiile publice la nivel local şi judeţean.
Studiul bibliografic mi-a permis selectarea modelelor de planificare
incluse în cadrul lucrării, ce au fost apoi analizate comparativ pe baza unor
criterii prestabilite, în vederea evaluării aplicabilităţii acestor modele în
cazul unor teritorii din România. Analiza comparativă a fost folosită ca
metodă de cercetare şi în primul capitol al lucrării, acolo unde am comparat
sistemul de planificare din România cu sistemele de planificare din Franţa şi
Italia, din punct de vedere al modului în care acestea abordează
problematica restrictivităţii mediului.
Pentru definirea metodei de definire a unui indice al restrictivităţii
mediului, am apelat la metoda chestionarului, ce a fost adresat mai multor
experţi în domenii conexe planificării teritoriale. Pe baza rezultatelor acestui
chestionar, am ales zece factori de restrictivitate a mediului din cele 39 de
criterii de restrictivitate a mediului identificate iniţial, celor zece factori
fiindu-le apoi asociaţi indicatori în vederea cuantificării acestora. Indicatorii
folosiţi au fost fie preluaţi direct din diferite surse (baza de date TEMPO –
INSSE, Planurile de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivel judeţean,
Codul de Proiectare Seismică, Planul de Amenjare a Teritoriului Naţional
Secţiunea V – Zone de risc natural), fie calculaţi în urma prelucrării în
programul QGIS a unor seturi de date preluate din diferite surse (European
Environmental Agency – indicele de senzitivitate la deşertificare şi date
Corine Land Cover 2006 – sau Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor –
limitele siturilor Natura 2000 la nivel naţional).
La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia a fost realizată, în paralel, şi o
analiză a ariilor defavorizate, pe baza unor indicatori sociali, economici,
demografici şi de infrastructură fizică (preluaţi din baza de date a
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) ce au fost apoi
prelucraţi statistic (Analiza Componentelor Principale) în vederea obţinerii
unui indice al ariilor defavorizate. În final, ariile defavorizate individualizate
la nivelul regiunii au fost suprapuse cu mediile restrictive identificate,
pentru a vizualiza astfel unităţile administrativ teritoriale de bază incluse în
ambele categorii (şi catalogate ca medii restrictive cu probleme complexe).
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Figura 1. Metodologia lucrării – sumar.

Hărţile din cadrul acestei lucrări au fost realizate în programul QGIS,
celelalte scheme fiind realizate în programul Microsoft Powerpoint.
Figura 1 realizează o schematizare a metodologiei de cercetare
urmate în redactarea acestei lucrări.
Structura lucrării
Prezenta lucrare este împărţită în 5 capitole. Primul capitol, Cadru
conceptual, realizează o definire a conceptului de mediu restrictiv, în relaţie
strânsă cu alte concepte utilizate în studiul teritoriului şi cu modul în care
sunt tratate problemele de mediu în diferite ţări ale Uniunii Europene
(inclusiv România). Astfel, plecând de la definiţia teritoriului, văzut de unii
autori ca interfaţă între natură şi societatea, este realizată o trecere în revistă
a principalelor concepte utilizate în explicarea teritoriului (sistem teritorial,
mediu, ecosistem, geosistem, peisaj). Este remarcată astfel structura duală a
tuturor acestor concepte (natură – societate), acest dualism fiind punctul de
plecare în definirea conceptului de mediu restrictiv, pe baza paradigmelor
determinismului şi posibilismului din geografie. În a doua parte a capitolului
(Subcapitolele 1.3 şi 1.4), conceptul de mediu restrictiv este relaţionat cu
noţiunea de planificare teritorială, urmărindu-se în special problema
disparităţilor teritoriale şi a modalităţilor de definire a zonelor / ariilor
defavorizate. Comparaţia sistemului de planificare din România cu
sistemele de planificare din Franţa şi Italia este menită să arate modul în
care, în alte ţări ale Uniunii Europene, problema mediilor restrictive este
deja integrată, mai mult sau mai puţin, în cadrul sistemului de planuri.
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Al doilea capitol, Medii restrictive: tipologie şi cuantificare, propune,
în continuarea argumentaţiei realizate în primul capitol, o tipologie a
mediilor restrictive şi o metodă de cuantificare a restrictivităţii mediului pe
baza mai multor criterii. Astfel, poate fi definită o restrictivitate naturală a
mediului (ce poate fi geologică, geomorfologică, climatică, hidrologică,
pedologică şi biologică) şi o restrictivitate antropică (determinată de
degradarea calităţii mediului, de disfuncţii în utilizarea terenurilor,
deficienţe structurale ale subsistemului antropic sau restrictivitate
legislativă). Pe baza acestei tipologii, este propusă o metodă de cuantificare
a restrictivităţii mediului pe baza a 10 factori agregaţi într-un indice de
restrictivitate a mediului.
Capitolul III reprezintă un bilanţ intermediar al lucrării, în care se
evaluează, pe baza elementelor deja prezentate, operaţionalitatea conceptului de mediu restrictiv în planificarea teritorială. Acest capitol reprezintă,
astfel, un punct de control intermediar în ceea ce priveşte gradul de atingere
al obiectivelor de cercetare propuse iniţial.
Capitolul IV, Planificare teritorială în medii restrictive, analizează
provocările actuale pe care le are de rezolvat planificarea teritorială în medii
restrictive, dar şi posibile abordări şi modele a căror aplicabilitate în
contextul României este, în final, evaluată. Astfel, plecând de la patru
provocări majore ale planificării teritoriale în prezent (oraşele şi regiunile în
contracţie, dezvoltarea rurală, tranziţia către o guvernanţă teritorială
multi-nivel şi schimbările climatice), sunt detaliate cinci abordări posibile
pentru planificarea teritorială în medii restrictive: managementul integrat al
riscurilor, restaurarea ecologică, reabilitarea mediilor degradate (dezvoltări
de tip brownfield), modele de inovare socială şi acordarea de compensaţii
non-financiare. În final, sunt prezentate, ca exemple de bune practici, o serie
de modele de planificare în medii restrictive (Room for the River - Olanda,
Emscher Park - Germania, Torino Spina Centrale - Italia, Avinguda de
Francia – Spania şi metodologia STeMA), fiind evaluată aplicabilitatea lor
în contextul sistemului de planificare din România.
Capitolul V constituie o aplicare a cadrului teoretic şi metodologic în
cadrul studiului de caz al lucrării, regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia
din România. În acest ultim capitol este realizată o caracterizare generală a
regiunii, urmată de o analiză a ariilor defavorizate şi a mediilor restrictive de
pe teritoriul acesteia. În final, sunt propuse anumite posibilităţi de
intervenţie în mediile restrictive individualizate, într-un cadru de planificare
ce are în vedere definirea priorităţilor strategice, a instrumentelor de
planificare, a structurii de guvernanţă posibile şi a oportunităţilor de
finanţare.
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