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Zone „fierbinți” din regiunea de Nord-Est

RO-1 – Zona de coline și câmpie

RO-2 – Zonă de deal și munte



RO-1 – Zona de coline și câmpie

• Situare: N-E 
județului Iaşi

• Ocupă o 
suprafașă de 
aprox.
1200km2

• Clasificare
regiune NUTS 
3-RO213.



Caracteristici generale

• Concentrare mare de bunuri publice diverse 
favorizate de :
– Poziția geografică

– Disponibilitatea de resurse naturale, dintre care, în 
special:
• Calitatea bună a solului

• Disponibilitate crescută a apei

– Procent mare al populației rurale(54%)

– În regiune: comune cu media veniturilor peste 
media zonei (Tiganași, Vlădeni, Andreșeni)



Principale activități:

• Agricultura

• Piscicultura         nivel redus de intensitate 

• Zootehnie

• Investiții scăzute în agricultură și infrastructură 
rurală

• Disponibilitatea limitată a lucrătorilor
specializați. 



• Presiune redusă asupra ecosistemelor 
naturale – disponibilitate crescută a bunurilor 
publice

• Zonă săracă: diferenețe intre cererea și oferta 
de bunrui publice: populația este dispusă să 
sacrifice mediul pentru venituri

• Bunurile publice nu sunt puse în valoare.



Bunuri publice

• calitatea apei și a solului (datorită intensității 
scăzute a activităților agricole), 

• calitatea aerului (datorită activităților industriale, 
aproape inexistente, și prezența unor zone 
împădurite), 

• biodiversitate (intensitate scăzută a activităților 
economice permit habitatelor sălbatice funcției; 
diversificarea culturilor permite varietatea 
peisajului),

• vitalitatea din mediul rural (îmbătrânirea 
populației crește importanța menținerii valorilor 
culturale locale și obiceiuri).



Daune publice

• eutilizarea / abandonarea (și degradarea 
ulterioară) a unor terenuri cu potențial agricol 
sau pășunat.

• Poluarea cursurilor de râu cu ambalaje, pet-
uri, reziduuri

• Poluarea solului prin practici neecologice
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RO-2 – Zonă de deal și munte

• Amplasare: SE 
jud Suceava

• Suprafață: 800 
km2

• Clasificare
regiune: NUTS 
3-RO215 

• Vatra Dornei



Caracteristici:

• Zonă montană 

• Păduri

• Resurse de apă curate

• Ape minerale

• Climat stabil

• Aer curat

• Potențial turistic și de recreere



Principalele activități

• Agricultură montană(in special zootehnie)
• Turism rural și curativ
• silvicultură,
• Sporturi de iarnă
• Artizanat local

• Infrastructură redusă
• Mecanizare slabă             nu permit dezvoltarea unei
• Relief montan                   agriculturi sau a uei silvicuturi
• Activități turistice             intensive



Bunuri Publice

• In zonă există un parc național: protejat prin lege 
si prin programul „natura 2000” – un nivel ridicat 
de bunuri publice:

• Calitatea apei

• Calitatea solului

• Calitatea aerului

• Pășuni

• Zone naturale protejate

• Peisaje deosebite



Daune publice

• Zone împădurite cu arbori căzuți: condiții 
naturale sau antropice

• Gestionare deficitară a resurselor forestiere

• Cursuri de apă poluate din cauza sterilului(râul 
Neagra

• Impact asupra: calității peisajului, 
biodiversității, calității infrastructurii turistice
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Concluzii:

• Existența a două zone diferite în aceeași 
regiune cu bunuri și daune publice diverse.

• Evidențierea și Evaluarea lor trebuie să fie 
făcută în mod diferit având totuși în vedere 
abordarea unitară legată de reglementarea și 
susținerea producerii acestora.

• Stakeholderii locali au un rol important în 
identificarea și aprecierea  bunurilor publice.


