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CALITATEA SPAȚIULUI RURAL ȘI VECTORII  

DINAMICII TERITORIALE  
 

Organizarea spațiului rural este un produs al dinamicii sale funcționale. Ea este determinată de 

acțiunea unui complex de vectori definiți de totalitatea tipurilor de agenți și acțiuni care influențează un 

teritoriu, într-o perioadă definită de timp. Schimbarea destinației terenurilor este unul dintre factorii care 

determină o schimbare radicală a vectorilor care generează dezvoltarea. Economiile rurale non-agricole 

neprietenoase cu mediul constituite modalități de propagare a vectorilor unei dinamici teritoriale 

nefuncționale și ulterior, a unor vectori de degradare ai calității mediului rural: frișele miniere, 

exclavizările urbane industriale sau rezidențiale, activitățile pseudo-tradiționale de prelucrare a lemnului 

în ariile montane sau cele de tip turistic ne-sustenabil ș.a..   

Studiile de caz prezentate, localizate în aria montană a Moldovei Nordice, au permis decelarea 

unor criterii de tipologie a calității vectorilor dinamicii teritoriale rurale, în care conservarea tradițiilor de 

utilizare a terenurilor agricole poate fi considerată promotoare a vectorilor unei dezvoltări rurale 

sustenabile.  
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THE QUALITY OF RURAL SPACE AND THE TERRITORIAL  

DYNAMICS VECTORS 
 

The quality of rural space is the outcome of the territorial dynamics. It is determined by the action 

of a complex set of vectors, defined by all types of operators and actions that affect the territory in a 

definite period of time. Land use change is one of the main factors determining a radical change of 

vectors that generate development. The non-agricultural economies unfriendly to the environment 

represent modalities to propagate the vectors of non-functional territorial dynamics and subsequently, 

sources of  countryside quality degradation vectors: mining brownfield, spreading of the industrial or 

residential urban functional areas, pseudo-traditional woodworking activities in mountain areas or non-

sustainable tourism planning actions, etc. 

The case studies presented are located in the mountainous area of North Moldova and revealed 

certain typology criteria for the quality of the rural territorial dynamics vectors, in which the preservation 

agricultural land utilization traditions can be considered as a promoter of sustainable rural development 

vectors. 
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