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DINAMICA PEISAJULUI RURAL ÎN ROMÂNIA – STUDIU DE CAZ
În 1990 peisajele rurale sub presiunea schimbărilor politice au suportat transformări
esențiale generând modificări multifuncționale economice, sociale și ecosistemice la nivel
macrosocial. Evoluţia peisajului poate fi studiată în funcţie de sistemul relaţional specific
capitalului natural, instituţional, economic şi social, în diverse contexte spaţiale şi etape istorice.
Perspectiva amplă impune utilizarea metodelor interdisciplinare, pentru detaşarea mecanismului
intim de relaţionare între factorii determinativi ai dinamicii peisajului rural1.
Demersul metodologic s-a realizat în anumite contexte spaţiale și secvenţe temporale,
iar studierea peisajului rural s-a realizat într-o perspectivă structural-funcțională, fiind analizat
ca sistem dinamic care înglobează, pe de o parte teritorii, produse, gestionate prin metode
tradiționale, tehnici, cunoștiințe acumulate și practici culturale, și pe de altă parte spații în care
metodele tradiționale de producție au fost modificate. Dinamica peisajului rural identifică
modalitatea în care structurile agricole, sociale și organizările lor funcționale sunt modelate,
exploatate și transformate, în trecut și în prezent.
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THE DYNAMICS OF ROMANIAN RURAL LANDSCAPE – CASE
STUDY
In the year 1990 significant transformations were produced in the rural landscapes under
the pressure of political changes, resulting in multi-functional economic, social and eco-system
modifications at macro-social level. Landscape evolution can be investigated in relation to the
relational system specific to the natural, institutional, economic and social capital, in various
spatial contexts and historical periods. The ample perspective imposes the utilization of
interdisciplinary methods, for detaching the intimate mechanism of relationships between the
determining factors of the rural landscape dynamics2.
The methodological approach was realized in certain spatial context and time sequences
and the study of the rural landscape was carried out in a structural-functional perspective, as a
dynamic system that includes, on the one hand, territories and products, managed by traditional
methods, techniques, accumulated knowledge and cultural practices, and on the other hand
spaces in which the traditional production methods have been modified. The dynamics of the
rural landscape identifies the modality in which the agricultural, social structures and their
functional organizations have been shaped, operated and transformed, in the past and at present.
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