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Bunuri publice generate de agricultură 
și de sistemul forestier

• Peisaj agricol
• Biodiversitate
• Calitatea aerului
• Disponibilitatea apei
• Funcționalitatea solului
• Stabilitate climatică
• Calitatea aerului
• Rezistența la inundații
• Rezistență la incendii
• Vitalitate rurală
• Securitate alimentară
• Bunăstarea animalelor de fermă și Sănătatea animalelor



Concepte de bază

• Economia mediului

• Dezvoltarea durabilă

• Servicii de mediu oferite de ecosistemele 
agricole și forestiere

• Bururile publice de mediu/daunele de mediu



Economia mediului

• Sistemele economice:

– Sisteme deschise

– Sisteme inchise

• Dezvoltarea echilibrată a sectoarelor 
economice

• Valorificarea resurselor locale



Sustenabilitatea activităților

• Asigurarea unei valori perpetue a resurselor 
naturale - „menținerea resurselor naturale si 
pentru generatiile viitoare”

• Desfășurarea activităților economice și sociale: 
– Cu impact redus asupra mediului

– Cu efecte pozitice sociale

– Cu maximizarea efectelro economice

• Identificarea celor mai adecvate activități 
durabile în regiune



Serviciile ecosistemelor și bunurile 
publice

• Ecosistemele agricole si forestiere –
generatoare de efecte asupra mediului și 
societății

• Valoarea serviciilor ecosistemelor –
importantă pentru societate – furnizarea de 
bunuri publice

• Impricarea factorului public în furnizarea 
bunurilor publice și evitarea daunelor publice



Provocări ale proiectului

• Modificarea agendei: productivitate – folosirea 
eficientă a resurselor – intensificarea sustenabilității

• De la practică la teorie - de la teorie la practică

• Identificare bunurilor publice

• Facilitarea obținerii bunurilor publice

• Evaluarea bunurilor publice

• De la politici la mecanisme (inclusiv mecanismele 
pieței)



Obiectivele proiectului

• Oferirea unei baze conceptuale solide privind 
Bunuri Publice, evaluarea și stimularea 
producerii de Bunuri Publice și identificarea 
politicilor de promovare a acestora pentru 
ecosistemele agricole și silvice din UE

• Evitarea conflictelor prin analiza scenariilor

• Utilizarea de abordări transdisciplinare



Rezultate asteptate

• O conceptualizare nouă  a notiunii de BP

• Un cadru operational pentru furnizarea 
inteligentă a bunurilor publice

• Un set de instrumente necesare necesare 
inventarierii, localizării, evalurii BP și selectării 
politicilor/mecanismelor sectoriale pentru 
furnizarea acestora

• o comunitate consolidată și de lungă durată a 
cunoștințelor teoretice și practicii din domeniu
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Rolul SEN

- Să îmbunătățească cunoștințele și să identifice 
prioritățile

- Să întreprindă o cercetare participativă
- Să intermedieze diseminarea

- Eforturi:
- 100-150 persoane implicate
- în 13 țări EU
- 70 evenimente atât la nivel European cât și la 

nivel local



Mulțumesc pentru atenție!


