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SRE: PROIECT PENTRU DEZVOLTARE ŞI ADAPTARE STUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ 

 

Prof. Dr. Angheluţă Vădineanu 

1. Necesitate, scop şi obiective 

 Procesul de emergenţă şi evoluţie a Ecologiei a urmat cinci faze de integrare inter şi 
transdisciplinară: 

a) Ecologia biologică (aut şi sin ecologia) 1866-1935; 
b) Ecologia ecosistemică (1935-1970/1980)  
c) Ecologia sistemică (Ecologia sistemică şi organizarea ierarhică a Ecosferei/ Mediului 

Terestru suport al vieţii) (1970/1980-1990); 
d) co-evoluţia ştiinţelor Ecologie sistemică şi Sustenabilitatea Dezvoltării (1990-2005) şi 
e) emergenţa ştiinţei integrative globale - Ecologia şi Sustenabilitatea sistemelor ecologice 

cuplate, sociale şi naturale (socio-ecologice)/2005 (Vădineanu 1998, 2001, 2004, 
2011, 2017; Angelstom et al 2013; Carpenter et al 2012; Singh et al 2010). 

Putem constata că după 151 de ani de emergenţă şi evoluţie a Ecologiei s-a conturat şi 
consolidat un cadru teoretic, conceptual şi operaţional structurat pe cinci niveluri de integrare şi 
sinteză, la rândul lor strâns interconectate, care ar asigura: abordarea holistă (sistemică) şi ierarhică 
a complexităţii relaţiilor dinamice dintre componentele mediului natural şi social; înţelegerea şi 
crearea cunoştinţelor privind organizarea şi funcţionarea acestora (populaţii/specii, comunităţi, 
ecosisteme, sisteme cuplate socio-naturale); fundamentarea ştiinţifică transdisciplinară a politicilor 
şi programelor de guvernanţă sustenabilă şi; crearea platformelor operaţionale - ştiinţă-politici-
societate - pentru aplicarea, monitorizarea şi adaptarea acestora. 

Din această perspectivă, societăţile naţionale, regionale şi globale ale experţilor din diferite 
sub-domenii ale Ecologiei şi Sustenabilităţii se confruntă/se vor confrunta cu cele mai complexe şi 
urgente provocări şi cu un nou set de oportunităţi şi responsabilităţi. 

În acest context este necesară:  
i) extinderea profilului ştiinţific şi profesional al SRE folosind cadrul conceptual integrator, 

multi şi transdisciplinar al Ecologiei Sistemice şi Sustenabilităţii (! acoperă şi integrează 
dezvoltările teoretice şi practice ale ecologiei din toate etapele evoluţiei sale – de la subdomeniu al 
ştiinţei disciplinare – biologie la ştiinţa integratoare (de nivel 2) care creează şi aplică cunoaşterea 
privind complexitatea şi organizarea ierarhică a mediului Terestru-natural (biotic şi abiotic) şi social 
pentru a promova viziunea, cunoaşterea ştiinţifică şi expertiza practică a acestei ştiinţe în toate 
sectoarele socio-economice: cercetare şi inovare; formare şi perfecţionare profesională; educaţie, 
comunicare şi informare; utilizarea resurselor naturale şi serviciilor ecosistemice; 
conservarea/restaurarea diversităţii biologice, culturale şi ecosistemice; guvernanţa locală şi 
centrală; biostructura şi metabolismul social şi industrial; mediul de afaceri; societate civilă; 

ii) creşterea şi consolidarea coeziunii interne;  
iii) întărirea capacităţii de a contribui semnificativ la fundamentarea ştiinţifică, orientarea şi 

operaţionalizarea tranziţiei la modelul de dezvoltare sustenabilă/ "MDS" a sistemului Socio-
Ecologic naţional şi  

iv) asumarea rolului de actor colectiv cheie în procesul de elaborare şi aplicare a scenariilor, 
politicilor şi programelor de dezvoltare sustenabilă. 

Ca promotor a acestei viziunii şi acestor căi de a acţiona propun membrilor şi/sau 
potenţialilor membri activi ai SRE să reflecteze asupra următoarelor obiective majore:  

i) Analizarea, evaluarea şi interpretarea progresului teoretic, conceptual şi operaţional în cadrul 
procesului de emergenţă a Ecologiei ca ştiinţă integrativă multi-disciplinară, focalizată asupra 
complexităţii relaţiilor dinamice dintre componentele mediului natural-biotic şi abiotic; şi 
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evoluţia acesteia, în ultimele trei decenii, ca ştiinţă integrativă, multi şi transdisciplinară 
globală- abordează complexitatea organizării şi dinamicii ne-lineare a Mediului Terestru 
Total: natural şi social; 

ii) Adaptarea, completarea şi promovarea unui cadru conceptual integrat care, facilitează 
abordarea complexităţii spaţio-temporale din natură (mediul natural) şi societate (mediul social) 
pe patru paliere (niveluri) de organizare – populaţional, biocenotic, ecosistemic, şi socio-
ecologic – în cercetarea, monitorizarea şi guvernanţa dinamicii (dezvoltării) sistemelor cuplate 
socio-naturale; 

iii) Proiectarea şi dezvoltarea cadrului organizatoric pentru exprimarea, testarea, validarea şi 
integrarea expertizei ştiinţifice şi practice, individuale sau/şi de grup, în domeniul multi şi 
transdisciplinar al ecologiei sistemelor cuplate socio-naturale (socio-ecologice/sistemelor 
ecologice socio-naturale) prin care se identifică complexitatea, organizarea ierarhică şi dinamica 
Mediului: natural şi social-terestru; 

iv) Analiza direcţiilor şi modalităţlor de abordare urmate (folosite) de către membrii comunităţii 
extinse, cu preocupări în domeniul ecologie/mediu” din România şi evaluarea contribuţiilor 
ştiinţifice şi practice ale acestora, pe de o parte, şi identificarea limitelor de natură conceptuală, 
instituţională şi operaţională (ex.: infrastructură fizică, metodologie, expertiză, sistem 
informaţional, programe de formare universitară, de educaţie formală şi non-formală), pe de altă 
parte, cu accent deosebit asupra implicaţiilor ambelor categorii – contribuţii şi limite – în ciclul 
politic şi decizional privind gestionarea capitalului natural (CN)/ biodiversităţii (BD) şi 
sustenabilităţii dezvoltării (SD); 

v) Asumarea de către membrii grupurilor de expertiză şi a comunităţii SRE, în ansamblul său, a 
rolului de actori profesionali, activi şi eficienţi, ai societăţii civile care, acţionează pentru 
clarificarea, promovarea şi aplicarea contribuţiilor teoretice, conceptuale şi operaţionale ale 
ştiinţei ecologice (mediului) în: 

a) activitatea de fundamentare, dezvoltare şi derulare a programelor de cercetare şi 
monitoring integrat*, pe termen lung a complexelor de sisteme ecologice cuplate naturale 
şi sociale (Sist. Soc. Ecol.), distribuite la scara sub-bazinelor hidrografice (Sist. 
Soc.Ecol. locale) şi a bazinelor (districtelor) hidrografice (Sist. Soc. Ecol. regionale) şi a 
planurilor de management adaptiv (conservare, restaurare, utilizare sustenabilă) ale 
componentelor biostructurii capitalului natural (CN) (populaţii/specii, 
comunităţi/biocenoze, ecosisteme) şi a funcţiilor şi serviciilor acestora (inclusiv 
resursele genetice); 

 

* se recomandă nivelurile de organizare – populaţional, bocenotic, ecosistemic – din structura unui 
Complex socio-ecologic şi/sau ierarhia spaţială a complexelor socio-ecologice (locale, regionale, 
naţional). 
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b) activitatea de inovare a învăţământului universitar şi post-universitar pentru formarea 
şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul multi şi transdisciplinar (nivel 2) al 
“ecologiei şi sustenbilităţii”; 

c) activitatea de comunicare, informare şi educaţie a publicului şi; 

d) activitatea de co-dezvoltare a cunoştinţelor trans-disciplinare în cadrul platformelor 
suport “ştiinţă-politici-societate” (SPS) şi de fundamentare şi elaborare a strategiilor şi 
programelor (politicilor) de dezvoltare sustenabilă a Sist. Soc. Ecol. din spaţiul 
românesc. 

 În 22.12.2017 a fost distribuită nota de fundamentare a necesităţii de 
dezvoltare, adaptare şi perfecţionare structurală şi funcţională a SRE şi lista scurtă 
a obiectivelor majore care ar trebui să determine şi să orienteze structura cadru a 
unui proiect pe termen scurt (≈ 2 ani) şi mediu (orizont 2025/2030) (Proiect SRE) 
de transformare a organizaţiei noastre în principalul sau (unicul?) forum ştiinţific 
şi profesional care promovează - ştiinţa şi expertiza profesională transdisciplinară 
în ecologie şi sustenabilitate, recunoaşterea rolului social al acestei profesii şi 
integrarea pe piaţa muncii. 

 Am solicitat membrilor SRE să reflecteze asupra priorităţii şi oportunităţii 
proiectului propus şi să transmită (într-un interval de o lună) eventuale 
amendamente privind scopul şi obiectivele (coordonatele) acestuia şi nu în ultimul 
rând, s-au solicitat propuneri pentru arii tematice de analiză, sinteză şi proiectare 
a pachetelor de activităţi. 

 După patru luni de la distribuirea notei privind “proiectul SRE”, membrii 
SRE au reacţionat în număr redus fără a propune amendamente sau teme/categorii 
de activităţi specifice. 

 În aceste condiţii interpretez: a) absenţa amendamentelor privind 
necesitatea, scopul şi obiectivele proiectului SRE ca acceptare şi susţinere din 
partea dumneavoastră şi b) absenţa propunerilor de arii tematice ca o solicitare 
invers, spre mine, de a continua dezvoltarea structurii cadru a acestuia. 

 În consecinţă propun: 

 focalizarea proiectului asupra două arii tematice complementare; 
 stabilirea setului de teme particulare în cazul fiecărei arii tematice şi 

constituirea grupurilor de lucru (GL-SRE) şi 
 structura unui cadru sau protocol de lucru generic. 
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2. Arii tematice 

2.A. Integrare și sinteză teoretică și operațională în dezvoltarea Ecologiei ca știință integrativă și 
transdisciplinară – a sistemelor ecologice ierarhizate ale “Mediului Terestru: natural și social” 
suport al Vieții: provocări, oportunități, modalități de abordare și grad de implicare ale societăților 
profesionale (naționale și federațiilor regionale) în intervalul 1990-2017 și priorităților în orizontul 
2030. 

Această arie tematică susține obiectivele “i” și “ii” (vezi cap. 1) încercând să identifice și să 
caracterizeze etapele procesului complex de emergență a “ecologiei integrative și sustenabilității” din 
punct de vedere teoretic, operațional și al impactului asupra guvernanței ecosistemice (holiste) a 
relațiilor spațio-temporale dinamice dintre “natură și societate”. 

 În acest sens cred că această arie tematică va trebui să evidențieze poziția și capacitatea teoretică și 
operațională a Ecologiei de a aborda, înțelege și gestiona complexitatea relațiilor dinamice dintre 
componentele mediului natural și componentele societății umane la diferite scări spațiale (în cadrul și 
între sistemele socio-ecologice) în contextul diversificării abordărilor sectoriale, disciplinare și/sau 
parțial inter-disciplinare. Potențialul teoretic și expertiza operațională a Ecologiei integrative (și 
sistemice) îi conferă statutul unic de știință fundamentală și aplicată care asigură suportul pentru a 
răspunde marilor provocări ale secolului 21 – “criza ecologică”, erodarea diversității biologice și 
ecosistemice; erodarea diversității bio-culturale; modificarea accelerată a sistemului climatic și a 
climei; și necesitatea tranziției la un model de dezvoltare sustenabilă a sistemelor socio-ecologice 
(Agenda 2030 pentru Dezvoltare Sustenabilă). 

 Rezultatele activităților circumscrise acestei arii tematice trebuie să asigure construcția unui cadru 
conceptual coerent, definirea profilului profesional actual și proiectarea profilului SRE și al expertului în 
ecologie și sustenabilitate în orizontul 2030. 

2.B. Direcțiile prioritare, căile, metodele și mijloacele necesare pentru dezvoltarea, adaptarea și 
perfecționarea structurală și funcțională a SRE în vederea consolidării profilului profesional al 
membrilor săi și al statutului și rolului acestei comunități științifice și profesionale în societate. 

 Temele din această arie tematică ar viza cu precădere obiectivele iii; iv; și v; ale proiectului cap. 1). 
Acestea trebuie să asigure răspuns la întrebari cum ar fi: 

 Care sunt argumentele și direcțiile de transformare structurală și funcțională ? 
 Ce mijloace și modalități sunt potrivite pentru transformarea structurală, diversificarea funcțională 

și creșterea vizibilității și credibilității în societate ? 
 Care sunt căile și modalitățile eficiente de a promova cunoștințele și expertiza profesională 

colectivă şi individuală în guvernanța integrată și adaptativă a sistemelor socio-ecologice ? 
 
3.  Teme prioritare sugerate 

3.1. Teme prioritare în aria tematică 2A 

a1. Emergenţa şi transformarea evolutivă a Ecologiei în ştiinţa integrativă globală centrată 
asupra complexităţii, organizării şi dinamicii nelineare a “mediului natural (biotic şi 
abiotic) şi social” al Sistemului Terestru: Trepte de integrare inter, multi şi 
transdisciplinară. 

a2. Structura cadrului/modelului conceptual pentru identificarea organizării Mediului Natural 
şi Social: suport pentru analiza şi clarificarea unor concepte critice – abordare sectorială 
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vs abordare integrată/holistă/ecosistemică; biodiversitate vs diversitate bio-culturală; 
creştere economică sustenabilă vs sustenabilitate ecologică vs sustenabilitatea dezvoltării 
sistemelor socio-ecologice; conservarea BD vs protecţia naturii (mediului). 

a3. Relaţia dintre fazele evolutive ale Ecologiei şi profilul ştiinţific şi profesional adoptat şi 
promovat de către societăţile naţionale(particularizare SRE) şi federaţiile regionale de 
ecologie. 

3.2. Teme prioritare în aria tematică 2.B 
b1. Proiectarea, testarea și validarea unei game extinse de modalități/căi și mijloace de: 

transformare adaptativă a organizării interne; diversificare, perfecționare și eficientizare a 
competențelor profesionale, individuale și colective; producere și diseminare a 
cunoștințelor și expertizei transdisciplinare și; participare efectivă, ca actor social cheie, 
la dezvoltarea și aplicarea strategiilor, politicilor și programelor integrate pentru 
sustenabilitatea sistemelor socio-ecologice. 

b2. Educația ecologică pentru sustenabilitatea dezvoltării: context, viziune, căi și mijloace de 
implementare ODS4/T4. 

b2.1. Rolul sistemului de învățământ preuniversitar  
b2.2. Răspunsul sistemului universitar 
b2.3. Sistemul de perfecționare, certificare și treining continuu. 

b3. Cercetare socio-ecologică pentru sustenabilitatea dezvoltării sistemelor socio-ecologice: 
b3.1. Argumentarea necesității pentru un program de cercetare transdisciplinară pe 

termen lung și monitoring integrat al sistemelor socio-ecologice ierarhizate 
(integrate unele în altele/”nested”) la scară națională. 

b3.2. Organizarea și instituționalizarea cercetării transdisciplinare în ecologie 
sistemică și sustenabilitate. 

b3.3. Proiectarea și dezvoltarea platformelor suport (Știință-Politici-Societate/SPS) 
pentru guvernanța dezvoltării sustenabile a sistemelor Socio-Ecologice. 

4. Cadrul (protocolul) aplicabil în abordarea temelor şi valorificarea rezultatelor pentru: a) 
clarificarea şi promovarea profilului complex şi dinamic al Ştiinţei integrative 
(transdisciplinare) – Ecologia şi Sustenabilitatea – sistemelor ecologice mixte, sociale 
(inclusiv subsistemele economice) şi naturale/”sisteme socio-ecologice” şi poziţiei sale în 
contextul ştiinţelor disciplinare ale naturii, socio-umane şi inginereşti, pe de o parte şi b) 
creşterea vizibilităţii, credibilităţii şi utilităţii sociale sau valorii instrumentale a acesteia în 
guvernanţa dinamicii (dezvoltării) sistemelor socio-ecologice, pe de altă parte. 

În acest sens vă propun următoarea structură cadru a protocolului de lucru: 

i. Constituirea grupului de lucru (GL-SRE) format din experţi ai SRE (5/7/9 membri) 
pentru fiecare dintre temele identificate în cadrul ariilor tematice şi elaborarea notei de 
fundamentare (1 – 3 pagini) sau “plan de lucru” 
ii. Analiza şi dezbaterea aspectelor critice ale temei abordate, urmată de integrarea şi 
sinteza rezultatelor într-un document (background paper) care relevă poziţia şi viziunea 
GL-SRE (versiunea 1) 
iii. workshop (1 zi) pentru analiza şi dezbaterea documentelor/sintezelor privind 
viziunea a 2–3 GL-SRE în cazul temelor specifice abordate şi adoptarea/consolidarea 
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acestora ca răspunsuri/poziţii/soluţii ale comunităţii ştiinţifice şi profesionale 
reprezentată de SRE (versiunea 2) 

 
!! Cred că în această fază ar trebui să invităm reprezentanţi ai altor societăţi ştiinţifice al 

căror profil se suprapune parţial sau este complementar cu cel al SRE. 
Produsul/rezultatul acestei faze va reprezenta poziţia/viziunea/soluţia consolidată a SRE 
în cazul temelor abordate şi ar putea constitui o oprtunitate pentru dezvoltarea SRE sau 
pentru stabilirea unor consorţii ale societăţilor cu profil profesional complementar. 

 
iv. Workshop (1-2 zile) pentru prezentarea şi dezbaterea poziţiei/soluţiei/perspectivei 
consolidate a SRE (versiunea 2) în cazul unei teme/probleme sau pachet de 
teme/probleme cu participarea reprezentanţilor administraţiilor centrale şi locale, 
organizaţiilor profesionale din sectoarele dominante ale economiei, ale mediului de 
afaceri, parlamentului şi partidelor politice, organizaţiilor non-guvernamentale şi altor 
actori din societatea civilă pentru contextualizarea, adaptarea transdisciplinară şi 
certificarea socială a acestora. 
 
Această fază trebuie să permită redactarea şi adoptarea unei/unor rezoluţii comune care 
de fapt ar reflecta recunoaşterea importanţei acestei ştiinţe pentru înţelegerea şi 
conştientizarea interdependenţelor natură-societate şi a valorii instrumentale a acestei 
profesii în abordarea şi soluţionarea provocărilor majore ale tranziţiei la modelul de 
dezvoltare sustenabilă. 

5. Implementare 

  Presupunând că ariile tematice şi seriile de teme prioritare propuse vor fi acceptate 
de către majoritatea membrilor SRE, până la 30 mai 2018, propun ca "protocolul cadru de  
lucru" să fie adoptat (eventual după completările propuse până în 30 Mai 2018) şi aplicat 
începnd cu luna iunie 2018. 

  În intervalul iunie-octombrie 2018 ar trebui parcurşi primii doi paşi ai protocolului 
de lucru în cazul majorităţii temelor prioritare, astfel încât în a 2-a jumătate a lunii 
octombrie să dispunem de versiunea 1 (sinteza elaborată de către fiecare GL-SRE) în 
vederea organizării primului workshop (1 zi) al grupurilor de lucru reunite, în prima 
săptămână din noiembrie 2018. 

  Având în vedere că întâlnirea anuală a consiliului coordonator al FEE va avea loc în 
Bucureşti, la data menţionată mai sus, şi totodată interesul manifestat de către membrii CC-
FEE pentru probleme/teme similare celor abordate în proiectul SRE, am convenit ca 
workshop-ul 1 să permită implicarea cel puţin a unei părţi dintre reprezentanţii societăţilor 
naţionale de Ecologie prezenţi la întâlnire. Ar fi un bun prilej de testare a abordării noastre şi 
de creştere a vizibilităţii SRE. 

 

Prof. Dr. Angheluţă Vădineanu 
Preşedinte al Socetăţii Române de Ecologie 

 


