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PEISAJUL AGRICOL - POLITICI ȘI STRATEGII
Reconstruirea peisajului agricol se poate realiza prin, implementarea măsurilor (stabilite într-o
guvernanță funciară) și acțiunilor orientate către selectarea structurilor și funcțiilor tradiționale
prietenoase cu mediul înconjurător și promovarea celor moderne purtătoare de beneficii sociale și
economice.
Impactul asupra peisajului agricol în perioada concretizării acțiunilor desemnate în cadrul PNDR
2007-2013 s-a realizat, în mod direct, prin implementarea măsurilor și sub măsurilor din cadrul axelor:
Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier (A1), Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural
(A2) și Leader-acțiuni privind elaborarea de strategii de dezvoltare locală, dezvoltarea parteneriatelor
public-privat, proiectarea și implementarea stategiilor, finanțarea programelor de cooperare (A4).
Măsurile existente în cadrul Axei 3 Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale au
avut consecințe indirecte asupra peisajului agricol, dificil de sesizat și cuantificat.
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AGRICULTURAL LANDSCAPE – POLICIES AND STRATEGIES
The reconstruction of agricultural landscape can be achieved through the implementation of
measures (established in land governance) and actions aimed at selecting the environment-friendly
traditional structures and functions and promoting the modern ones that bring social and economic
benefits.
The impact on the agricultural landscape of the actions taken under NRDP 2007-2013 was
directly achieved through the implementation of measures and sub-measures under the axes: Increasing
the competitiveness of the agricultural and forestry sector (A1), Improving the environment and the
countryside (A2) and Leader approach – actions on the design of local development strategies,
development of public-private partnerships, design and implementation of strategies, financing the
cooperation programs (A4). The measures under Axis 3 Life quality in rural areas and rural economy
diversification had indirect consequences upon the agricultural landscape, difficult to identify and
quantify.
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