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Rezumat. Printre primele abordări holiste ale sistemului Pământ, văzut ca un sistem cibernetic (cu 
bucle de feedback şi feedbefore specifice conservării unei homeostazii în relaţia viu-neviu), un adevărat 
bioreactor capabil să permită naşterea şi conservarea Vieţii, se numără modelul GAIA (Lovelock & 
Margulis [1974] Lovelock 1988; Lenton 1998), model ce consideră adevarate următoarele: viaţa 
afectează mediul înconjurător – toate organismele vii alterează mediul prin extragerea de energie liberă 
şi prin excreţia de „deşeuri”, cu entropie ridicată, proces metabolic ce asigură producţia de negentropie 
(menţinerea vieţii, Schrodinger 1944); creşterea, inclusiv reproducerea viului se face după legi 
exponenţiale; mediul anorganic constrânge apariţia şi menţinerea vieţii – pentru fiecare variabilă de 
mediu există o valoare la care un anumit organism se dezvoltă cu o rată maximă; odată ce viul a apărut 
sub mai multe forme ce se multiplică în funcţie de condiţii, dezvoltarea fiecărei specii în contextul unui 
mediu limitat, cu resurse finite, se supune selecţiei naturale ce face ca specia capabilă să se adapteze 
optimal la un anumit context oferit de mediu, să devină specie dominantă. Aceasta descriere a planetei 
PĂMÂNT ca planetă VIE evidenţiază o structură ierarhizată de sisteme şi subsisteme, aflate pe paliere 
diferite de organizare, între care se schimbă energie, materie şi informaţii (mesaje), obţinându-se în 
ansamblu o stare de stabilitate dinamică (homeostazia sistemului). În acest ecosistem, ce are legi proprii 
de reglare la nivelul întregului, omul a devenit o fiinţă aparte, în special prin capacitatea sa de a construi 
extensii exosomatice (artefacte) ce implică o accelerare a consumului de energie liberă şi evident a 
producţiei de entropie asociată. Întreg ansamblul de construcţii de infrastructură are acum un caracter 
global (reţele globale de transport al energiei electrice, internet, şosele, căi ferate, maşini etc.), iar stilul 
de viaţă impune consumul de energie electrică, apă, hrană, la un nivel ce creşte la rândul său 
exponenţial. Această „difuzie” a artefactelor la nivelul suprafeţei întregului Pământ, susţinută de 
globalizarea economică, creează un ansamblu de o calitate nouă, definit de împletirea subtilă Natural - 
Artificial, contribuind astfel la posibile fluctuaţii ale întregului, cu consecinţe imprevizibile pentru 
evoluţia vieţii în general şi a speciei umane în mod special. Din aceasta perspectivă, lucrarea îşi propune 
să treacă în revistă principalele rezultate ştiinţifice ce se pot constitui într-o nouă paradigmă, capabilă să 
contribuie la înţelegerea funcţionării unui sistem de o asemenea complexitate. Ansamblul de modele, 
teorii, metode şi tehnici de măsurare elaborate în ultima perioadă şi care permit monitorizarea şi 
modelarea interacţiunilor ce se desfăşoara pe paliere aşa de diferite (atom, celulă, organ, organism, 
grup, societate) se pot constitui într-o bază conceptuală modernă, o ştiinţă a întregului Pământ. O 
asemenea sinteză are o importanţă strategică în elaborarea unor metode capabile să urmarească „starea 
de sănătate a mediului”, să semnaleze stările de criză, şi prin aceasta să contribuie la limitarea efectelor 
negative ale dezvoltării antropice grefate pe un sistem natural precum cel al planetei Pământ.  
 
Cuvinte cheie: complexitate, neliniar, negentropie, geostazie, auto-organizare. 
 
Abstract. Among the first holistic approaches to Earth system, seen as a cybernetic system (with 
feedback loop and specific feed before homeostasis in preserving a relationship alive, not alive), a real 
bioreactor able to allow the birth and preservation of life, include the model GAIA (Lovelock & 
Margulis [1974] 1988 Lovelock, Lenton 1998), considered true model follows: life interact and modify 
the environment: all living organisms alter the environment by extracting free energy and the excretion 
of „waste“, with high entropy, metabolic process that ensures production negentropie (maintaining life, 
Schrödinger 1944); growth of many phenomena, including the living reproduction is made by 
exponential law; inorganic environment constrains the appearance and maintenance of life: for each 
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environmental variable there is a value at which a body grows to a maximum rate; once the living 
appeared in many forms which multiply according to the conditions, development of each species in the 
context of a limited environment with finite resources is subject to natural selection makes the species 
able to adapt optimally to a given context of environment, to become the dominant species. This 
description of planet Earth as a Living Planet shows a hierarchical structure of systems and subsystems, 
located on different levels of organization, among which exchange energy, matter and information 
(messages), achieving overall a state of dynamic stability (homeostasis system; geostasis) From this 
perspective, the paper aims to review the main scientific results that may contribute to the configuration 
of a new paradigm, able to help a better understanding the functioning of a system of such complexity.  
 
Keywords: complexity, non-liniarity, megaentropy, geostasy, self-organizing.   

1. INTRODUCERE 

Descrierea planetei PĂMÂNT ca planetă VIE evidenţiază o structură ierarhizată de sisteme şi 
subsisteme, aflate pe paliere diferite de organizare, între care se schimbă energie, materie şi informaţii 
(mesaje), obţinându-se în ansamblu o stare de stabilitate dinamică (homeostazia sistemului). În acest 
ecosistem, ce are legi proprii de reglare la nivelul întregului, omul a devenit o fiinţă aparte, în special 
prin capacitatea sa de a construi extensii exosomatice (artefacte) ce implică o accelerare a consumului 
de energie liberă şi evident a producţiei de entropie asociată. Întreg ansamblul de construcţii de 
infrastructură are acum un caracter global (reţele globale de transport al energiei electrice, internet, 
(foto 1) şosele, căi ferate, maşini etc.) iar stilul de viaţă impune consumul de energie electrică, apă, 
hrană, la un nivel ce creşte la rândul său exponenţial.  
 

   
 

Foto 1 – Imagine satelitară ce ilustrează distribuţia spaţială a energiei  
termice generată de activitatea antropică (imagine preluată în IR). 

 
Această „difuzie” a artefactelor la nivelul suprafeţei întregului Pământ, susţinută de globalizarea 

economică, creează un ansamblu de o calitate nouă, definit de amestecul subtil: Natural – Artificial, 
contribuind astfel la posibile fluctuaţii ale întregului, cu consecinţe imprevizibile pentru evoluţia vieţii în 
general şi a speciei umane în mod special. Din această perspectivă, înţelegerea funcţionării unui sistem 
de o asemenea complexitate, imaginarea unor metode de monitorizare şi modelare a interacţiunilor ce se 
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desfăşoară pe paliere aşa de diferite pentru a da coerenţă la anumite scări (atom, celulă, organ, organism, 
grup, societate) devine de o importanţă strategică pentru elaborarea unor metode capabile să urmărească 
„starea de sănătate a mediului”, să semnaleze stările de criză, şi prin aceasta să contribuie la limitarea 
efectelor negative ale dezvoltării antropice grefate pe un sistem natural precum cel al planetei Pământ. 

2. GEOCOMPLEXITATEA – O REALITATE CE IMPLICĂ  
O ALTĂ ABORDARE 

În dezvoltarea unor politici de dezvoltare durabilă, înţelegerea interacţiunilor geo-biofizice devine 
esenţială. În plus se face din ce în ce mai pregnant necesară definirea obiectivă a ceea ce se numeşte 
generic „calitatea vieţii”, în special în zonele urbane, cu activitate antropică ridicată. Un aspect important 
al caracterizării complexe a mediului în vederea proiectării sustenabile a infrastructurii şi implicit 
îmbunătăţirea calităţii vieţii îl constituie evaluarea riscului seismic, respectiv zonarea seismică. Studiile în 
baze de date ce conţin toate evenimentele seismice cu magnitudini mai mari de 2 au evidenţiat alternanţe 
între perioade cu predictibilitate acceptabilă şi perioade cu evenimente distribuite aleator, fapt ce a condus 
la ideea că „însăşi gradul de predictibilitate al evenimentelor seismice se schimbă în timp” 
(J.D.Goltz,1997). Din această perspectivă, cutremurul de pământ a devenit o expresie a „geocomplexită-
ţii”(Rundle s.a. 2000), fapt ce a determinat orientarea cercetării ştiinţifice către înţelegerea fenomenelor 
complexe şi valorificarea ştiinţifică în domeniul geoştiinţelor în general şi al seismologiei în special a 
principalelor concepte, modele, teorii şi tehnici puse la dispoziţie de noua paradigmă a Complexităţii 

Studiile devenite treptat străpungeri conceptuale şi metodologice în anumite direcţii de 
modelare/teoretizare s-au agregat treptat în discipline ce şi-au dobândit identitatea şi utilitatea: 
Geometria Fractală, Teoria Haosului, Teoria Catastrofelor, Sinergetica, Teoria automatelor celulare, 
Algoritmi genetici, Agenţi Inteligenţi, Viaţa Artificială. Integrarea întregului ansamblu de metode şi 
tehnici numite mai sus într-o nouă viziune asupra modalităţii de abordare raţională a Realităţii a fost  
posibilă graţie efortului depus de trei laureaţi ai premiului Nobel ce au definit noţiunea de sistem 
Complex, modalitatea de abordare şi metodologia de evaluare obiectivă. Prin institutul de la Santa Fe din 
SUA, în 1987 s-a născut ceea ce se numeşte azi ştiinţa Complexităţii [1], ştiinţă ce permite fundamentarea 
conceptuală şi valorificarea practică a studiilor privind planeta Pământ, aflată într-un echilibru dinamic 
(geostazie 1) 2prin continue interacţiuni între subsistemele ce îl alcătuiesc, prin permanenta producţie de 
negentropie a viului ce se dezvoltă pe un substrat material, guvernat de legea entropiei.  

3. ASUPRA UNEI ŞTIINŢE A COMPLEXITĂŢII 

Ştiinţa Complexităţii s-a structurat prin agregarea rezultatelor unor studii iniţializate ca 
străpungeri conceptuale şi metodologice  în anumite direcţii de modelare / teoretizare şi care şi-au 
dobândit identitate şi utilitate: Geometria Fractală, Teoria Generală a sistemelor Disipative, Teoria 
Haosului, Teoria Catastrofelor, Sinergetica, Teoria automatelor celulare, Algoritmi genetici, Agenţi 
Inteligenţi, Viaţa Artificială. Prin apariţia în 1984 a institutului de la Santa Fe, fondat de un grup de 
fizicieni printre care: George Cowan, David Pines, Stirling Colgate, Murray Gell-Mann, Nick Metropolis, 
se semnează practic anul de naştere a noii ştiinţe: Complexity Science, ştiinţa ce schimbă esenţial modul 

                                                 
12 „Geologii, prin teoria plăcilor, au dovedit că Pământul este din acest punct de vedere în perpetuă mişcare, în căutarea 

unui echilibru dictat de condiţiile contingente momentului. Meteorologii au arătat, de asemenea, că atmosfera este o entitate în 
continuă modificare, după cum şi hidrologii în ce priveşte hidrosfera. Să nu mai vorbim de biologi, care deţin într-o bună 
măsură secretele evoluţiei vieţuitoarelor. Ceea ce face teoria Gaia este să interconecteze toate aceste elemente dezvăluind că de 
fapt vieţuitoarele reglează ansamblul ducându-l la un stadiu optim denumit geostazie. Reglarea însăşi este rezultatul unei 
geofiziologii care se constituie ca un mecanism ce depăşeşte datele disciplinelor separate acţionândholistic.” Marcian Bleahu. 
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de abordare a Realităţii, făcând tranziţia de la o abordare liniară, reducţionistă, modelabilă analitic la 
o abordare holistă, neliniară, modelabilă prin automate celulare, reţele neurale, agenţi inteligenţi. Se 
prezintă în continuare câteva din teoriile şi modelele ce au impulsionat agregarea acestui concept, de 
sistem COMPLEX, şi care au relevanţă în definirea obiectivelor acestui proiect potenţial pentru 2010. 

Astfel, în 1976, Ilya Prigogine, laureat al premiului Nobel, elaborează Teoria sistemelor 
disipative, devenind astfel unul din pionierii studiilor de auto-organizare [2]. În esenţă, această teorie 
afirmă că ordinea se naşte spontan în sisteme ce evoluează departe de echilibrul termodinamic. 
Această ordine se formează dependent de fluxurile de energie ce străbat domeniul în care se naşte şi 
evoluează sistemul, ce dobândeşte astfel o seamă de proprietăţi fizice şi „comportamentale” specifice. 
Se face astfel o nouă legătură, mai subtilă, între energie şi structură, dincolo de legătura dintre 
energie şi materie. Astfel, aspectele precum structurile arborescente, autosimilare, fractale, observate 
în natură sunt în sine, efecte evidenţiabile ale interacţiunii dinamice dintre energie şi materie 
(structurări generate de gradient). Teoria constructală [3] formalizată de Adrian Bejan studiază relaţia 
dintre structură şi fluxul de energie ce menţine departe de echilibrul termodinamic un sistem disipativ, 
definind o seamă de legi de alometrie  cu grad mare de universalitate. Atâta timp cât debitul de energie 
ce străbate sistemul se menţine în anumite limite, structura sistemului se conservă. Fluctuaţii peste şi 
sub această limită declanşează mecanisme specifice de restructurare, restructurare ce se poate realiza 
lent sau brusc (tranziţii de fază, bifurcaţii). Studiul evenimentelor geodinamice în general şi a celor 
seismice în mod special sunt analizate, începând cu 1990, din această perspectivă, ce implică 
înţelegerea dinamicii interacţiunilor dintre blocurile şi sub-blocurile ce formează crusta în zonele 
geodinamic active, respectiv însăşi geneza şi stabilitatea în timp a acestei structuri celulizate, capabile 
să disipe fluxuri de energie dintr-o zonă concentrată (focar) către un volum dat.  

Descoperirea în 1987 de către Per Bak, Chao Tang şi Kurt Wiesenfeld (“BTW”) a principiului 
criticalităţii autoorganizate [4] evidenţiază o altă proprietate esenţială a sistemelor denumite complexe: 
dependenţa comportării acestora de „istorie”, de succesiunea de evenimente la care sistemul a fost supus. 
Din această perspectivă, o abordare strict cauzală nu este eficientă, căci funcţia de transfer a sistemului se 
modifică – evoluează -  pe măsură ce sistemul interacţionează cu sistemele adiacente şi supradiacente din 
ansamblul de sisteme ierarhizate din care face parte. O parte din fluxul de energie ce străbate sistemul este 
reţinută în structura substanţial-radiativă a acestuia contribuind la tensionarea sa treptată, până la o stare 
critică ce determină apariţia unei descărcări energetice. Încărcările şi descărcările energetice menţin 
sistemul în jurul unui punct critic (starea critică este robustă). În apropierea unei stări critice, sensibilitatea 
sistemului la micile fluctuaţii accidentale creşte exponenţial, fapt ce face ca variaţii minore ale unor factori 
colaterali să poată declanşa evenimente de reechilibrare energetică cu modificarea ireversibilă a structurii 
sistemului. Acest fapt evidenţiază importanţa extinderii studiului rolul factorilor declanşatori şi sugerează o 
dată în plus că este necesară construirea unui model capabil să evolueze odată cu Realitatea 
monitorizată.  Studiile realizate de Per Bak şi mai ales generalizarea de către Stephan Wolfram a teoriei 
automatelor celulare [5] au condus la dezvoltarea unor aplicaţii noi: algoritmi genetici, reţele neurale, 
agenţi inteligenţi, viaţa artificială, aplicaţii ce s-au structurat într-o ştiinţă Computaţională, având drept 
obiectiv principal recrearea dinamicilor şi evoluţiei sistemului modelat într-un alt mediu (de exemplu cel 
numeric) în care sunt definite şi accesibile alte metodologii de vizualizare, evaluare, monitorizare. În acest 
fel, s-a trecut de la o modelare „statică” prin intermediul sistemelor dinamice (ecuaţii şi sisteme de ecuaţii 
diferenţiale) – modele „rigide” [cu soluţii  stabile şi funcţii continue, „elasticizate” prin adiţia arbitrară 
de termeni stochastici pentru a putea surprinde fluctuaţii ale sistemului modelat] la o modelare inteligent-
evolutivă, realizată prin generarea sistemului, pornind de la reguli locale de interacţiune. Se poate spune că 
în acest mod s-a produs un salt conceptual de la  descrierea formală, matematică, cu predictibilitate 
limitată la simularea sistemului ce poate astfel evolua asemănător realităţii modelate.  

O altă străpungere conceptuală ce a condus la formarea unei ştiinţe a Complexităţii este 
considerată descoperirea realizată de Feigenbaum în 1978: scenariul de tranziţie la haos prin bifurcaţii 
succesive, lucrare ce pune bazele unei viziuni legate de aspecte calitative universale    [6]. Cele două 
constante universale ale haosului descoperite de Feigenbaum [7], dezvoltarea ştiinţei computaţionale 
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în domeniul rezolvării sistemelor de ecuaţii neliniare, studiul comportamentului unui sistem dinamic în 
spaţiul fazelor, descoperirea atractorilor fractali, generalizarea teoriei bifurcaţiilor sunt doar câteva 
aspecte care au condus la structurarea unei Teorii generale a Haosului determinist. Conform acestei 
teorii, printre altele, un sistem haotic manifestă „sensibilitate la condiţii iniţiale”. Altfel spus, se 
remarcă divergenţa traiectoriilor definite în spaţiul fazelor ce pornesc cu o eroare oricât de mică, din 
jurul unei condiţii iniţiale date,  fapt ce limitează principial predictibilitatea dincolo de un interval 
iniţial de timp (orizont temporal). Aplicaţia teoriei în domeniul circuitelor electronice a determinat 
apariţia oscilatoarelor haotice [8] – circuitul Chua – şi a permis formularea conceptului de rezonanţă 
haotică şi de sincronizare a oscilatoarelor haotice. În ansamblul lor, aceste modele şi teorii afirmă că 
un sistem haotic prezintă o serie de proprietăţi generale: 

- există o anumită „regulă” (pattern) de pierdere a stabilităţii, de tranziţie la haos (scenarii de 
tranziţie la haos); 

- există metode de evaluare şi sisteme de reprezentare formală în care acest comportament poate 
fi identificat şi studiat (exponentul Liapunov, hărţi logistice, spaţiul fazelor, atractori, atractori stranii); 

- există valori ale condiţiei iniţiale pentru care se pot identifica precursori ai punctelor de 
bifurcaţie, ce definesc apropierea de o stare critică a unui sistem haotic (generalizând, putem spune că 
este de aşteptat ca un precursor să apară sau nu în evoluţia unui sistem haotic) [9];  

- aplicarea unor perturbaţii sub forma unei fluctuaţii neperiodice de mică intensitate poate, în 
anumite condiţii, ţine un sistem haotic într-o stare stabilă, deşi dinamic vorbind se află într-un domeniu 
caracterizat de o comportare instabilă. Tehnica de control a proceselor haotice schimbă modul de 
înţelegere a noţiunii de „zgomot” şi rolul său în identificarea stării de stabilitate a unui sistem; 

- conectarea analogică a unor oscilatoare haotice, în anumite condiţii, duce la sincronizarea 
variaţiei în timp a oscilaţiilor, fenomen de importanţă crucială în înţelegerea unor cuplaje între sisteme 
naturale (SINCRONICITATE), a variabilităţii capacităţii de predicţie a unor fenomene geodinamice 
sau sociale, economice etc. şi este aplicat la aşa numita  comunicare prin haos .  

4.  CARACTERISTICI ALE UNUI SISTEM COMPLEX 

O simplă analiză a sistemelor de ecuaţii diferenţiale care modelează comportarea unor sisteme 
fizice ne poate conduce la concluzia că majoritatea fenomenelor din realitate sunt neliniare. Dat fiind 
faptul că rezolvarea analitică a unor asemenea sisteme de ecuaţii diferenţiale este de cele mai multe ori 
imposibilă, se recurge în mod tradiţional la aproximări, fie prin liniarizare, fie prin utilizarea unor 
metode numerice de rezolvare aproximativă. Odată cu aparţia calculatorului însă, rezolvările numerice 
ale sistemelor de ecuaţii diferenţiale s-au rafinat treptat, fapt ce: 

- a condus la germinarea unor teorii şi modele precum: teoria haosului determinist, teoria 
catastrofelor, teoria bifurcaţiilor, teoria fractală şi constructală  etc.  

- a permis revelarea unor procese şi fenomene noi: auto-organizare, rezonanţă haotică, 
rezonanţă stocastică, controlul haosului etc. şi evident  

- a asigurat generarea de noi produse, tehnici de evaluare şi control mult mai performante: 
antena fractală, tehnici de diagnoză precoce a cancerului şi metode de bioscaning, controlul 
bioreactoarelor, comunicarea prin sincronizarea oscilatoarelor haotice etc. 

 

Întreg ansamblul de concepte, teorii şi modele dezvoltate pornind de la această abordare 
neliniară a realităţii s-au aglutinat într-o nouă ştiinţă, cunoscută azi sub denumirea de: ştiinţa 
COMPLEXITĂŢII, ştiinţa ce poate fi asimilată doar în măsura în care se percep proprietăţile şi 
specificitatea unui sistem COMPLEX, ce diferă fundamental de un sistem COMPLICAT. Pentru 
aceasta este de dorit a se explora „aura semantică” a acestui concept uzual: complex, pentru a 
structura, din diferenţe semnificative, noul sens pe care îl capătă în exprimări de tipul: sistem complex, 
studiul Complexităţii sau ştiinţa Complexităţii. 
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Pentru a surprinde procesul de rafinare treptată a semnificaţiei acordate unui sistem complex 
este utilă trecerea în revistă a definiţiilor date de diferiţi cercetători de-a lungul timpului. Astfel, în 
1993 Waldrop afirma: "un sistem este complex în sensul în care este alcătuit din numeroase părţi 
(blocuri, subsisteme, agenţi inteligenţi) cere pot interacţiona în forme foarte diferite" în timp ce 
Stephen Wolfram spune: "se poate spune că elementele componente sunt simple iar legea lor de 
interacţiune este de asemenea simplă. Complexitatea apare datorită numărului mare de asemenea 
elemente care interacţionează simultan. Complexitatea apare în organizarea întregului sub presiunea 
infinitelor combinaţii în care acestea pot interacţiona". În 1995, Holland afirma că: "sarcina dificilă 
de a defini o teorie a Sistemelor Complexe Adaptative (SCA) constă în faptul că întregul SCA este mai 
mult decât o simplă sumă de părţi care evoluează. SCA abundă în interrelaţii neliniare".  În 1996, 
Kauffman spune: "un sistem complex poate manifesta proprietăţi ce nu pot fi cu-adevărat explicate 
prin studiul oricât de amănunţit al elementelor componente. Întregul, într-o manieră complet 
nestatistică poate manifesta proprietăţi emergente, colective, proprietăţi care nu au nici o semnificaţie 
în cadrul dinamicii părţilor".  Altfel spus,  întregul are  legi proprii ce izvorăsc din dinamica părţilor 
şi care se manifestă atâta timp cât întregul nu este fragmentat. În 1997, Bar-Yam defineşte: "pentru a 
înţelege comportarea unui sistem complex trebuie să înţelegem nu numai evoluţia părţilor ci şi modul 
în care acestea, interacţionând generează însuşi întregul”. În 1998, Cilliers afirma:  "complexitatea 
nu este localizată undeva la un anumit nivel de structurare al unui sistem. Deoarece complexitatea 
este o proprietate născută din interacţiunea părţilor ce îl compun, complexitatea se manifestă doar la 
nivelul sistemului însuşi.".  

 

Rezumând caracteristicile unui sistem complex putem afirma că :  
 un sistem complex nu poate fi analizat principial prin fragmentarea sa în părţi, este alcătuit din 

elemente ce au sens doar în integritatea sistemului; are evoluţie nepredictibilă (exceptând cel mult un 
interval scurt de timp numit orizont temporal); poate suferi transformări bruşte, oricât de mari, fără 
cauze exterioare evidente; prezintă aspecte diferite în funcţie de scara de analiză; 

 se deosebeşte principial de un sistem complicat prin faptul că dificultatea de predicţie nu se 
află în incapacitatea observatorului de a lua în calcul toate variabilele ce ar influenţa dinamica 
acestuia, ci în sensibilitatea sistemului la condiţiile iniţiale (condiţii iniţiale uşor diferite conduc la 
evoluţii extrem de diferite), la care se adaugă efectul unui proces de auto-organizare (proces 
determinat de însăşi interacţiunile dintre subsistemele componente şi care are ca efect apariţia 
spontană - nepredictibilă principial - a unor relaţii de ordine); 

 un sistem complex se poate modela şi studia într-un spaţiu echivalent, denumit spaţiul fazelor, în 
care se definesc noţiuni specifice: atractori şi repulsori, bazin de atracţie, traiectorii, cicluri limită etc. În 
acest context se poate vorbi de o modelare funcţională, mult mai abstractă şi „dezlegată” de constrângerile 
impuse de o „anatomie” şi o „fiziologie” concretă. În timp ce modelarea clasică porneşte prin a aproxima 
ceea ce „se vede”, modelarea funcţională implică identificarea unui sistem dinamic echivalent a cărui 
comportare este analizabilă prin metode specifice, cu un grad extrem de ridicat de generalizare; 

 un sistem complex are o evoluţie ce nu rezultă din analiza răspunsului la un stimul dat (analiza 
dinamică); altfel spus, dinamica şi evoluţia unui sistem complex sunt două probleme distincte dar 
interdependente ce necesită abordări specifice. 

Ştiinţa complexităţii ce se ocupă cu înţelegerea dinamicii şi evoluţiei sistemelor complexe, 
definite în sensul de mai sus, poate fi văzută ca o ştiinţă integratoare, capabilă să asigure un mod de 
abordare interdisciplinară, să genereze străpungeri între domenii diferite de cunoaştere, să creeze punţi 
de legătură între specialiştii diferitelor domenii de studiu şi nu în ultimul rând să accelereze fluxul de 
cunoştinţe şi informaţii către societate. Prin capacitatea de a angrena echipe interdisciplinare formate 
din specialişti proveniţi din şcoli şi culturi diferite în studii de importanţă strategică precum cele 
impuse de implementarea dezvoltării durabile, această ştiinţă a Complexităţii este considerată azi 
pilonul central ce permite restructurarea cunoştinţelor dobândite până în prezent de omenire, într-o 
paradigmă coerentă, comprehensibilă la toate nivelele sociale şi generatoare a principalelor activităţi 
impuse de co-evoluţia Om-Mediu. 
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5. CONCLUZII 

O abordare ştiinţifică clasică (reducţionistă, convenţională şi implicit  liniară) se bazează 
pe o seamă de prejudecăţi, concepte, valori şi credinţe care afirmă că: 

- un sistem fizic poate fi izolat şi studiat independent de context, 
- interacţiunile dintre diferite subsisteme ale unui sistem fizic se desfăşoară astfel încât se poate 

înţelege evoluţia sistemului din sinteza rezultatelor studiilor efectuate asupra fiecărui subsistem în 
parte (principiul superpoziţiei), 

- fenomenele sunt principial reproductibile şi independente de subiect (de observator). 
Acest mod de abordare, bazat pe fragmentarea Realităţii si generarea de discipline independente 

a căror obiect de studiu sunt doar părţi de realitate, s-a generalizat şi s-a impus ca paradigmă, în 
special datorită succesului reportat în predicţia proceselor şi fenomenelor fizice, fapt ce a satisfăcut 
principala cerinţă impusă cercetării ştiinţifice şi anume cea de a permite construcţia de artefacte noi, 
utile imediat.  Întreaga clasă de fenomene ce se pot studia în paradigma de mai sus poate fi etichetată 
ca fiind a sistemelor Complicate. 

 

Spre deosebire de acesta, un sistem Complex are o evoluţie dependentă de context, este sensibil 
la condiţiile iniţiale, manifestă salturi spontane în structura sa internă şi implicit are un grad redus de 
reproductibilitate. Acest cadru conceptual bine structurat teoretic urmează a fi utilizat în modernizarea 
şi rafinarea tematicilor de cercetare în special în geoştiinţe, biologie, mediu, sociologie, economie, 
contribuind la integrarea cunoştinţelor furnizate de studii inter şi transdisciplinare, într-o viziune 
unitară asupra planetei Pământ considerat ca bio-geoid capabil să germineze şi să susţină Viaţa 
(modelul Gaia, extins la o ştiinţă a întregului Pământ). În această nouă bază conceptuală, denumită de 
noi Ştiinţa Pământului (văzut ca întreg, ca planetă vie), este necesară o reconsiderare a modului de 
proiectare şi realizare tehnologică a artefactelor de o manieră care să asigure integrarea acestora in 
metabolismul planetar, asigurand astfel o dezvoltare durabilă a civilizaţiei aflată acum în plin proces 
de globalizare. Acest rol esenţial şi vital pentru specia umană îi revine practic ingineriei.  
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