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REZUMAT 
 

 

 

Teza de abilitare cu titlul „Cercetări privind dezvoltarea economiei 

rurale românești în context european”, elaborată în conformitate cu legislație 

în vigoare și a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procesului 

de obţinere a atestatului de abilitare în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timişoara, se bazează pe activitatea de cercetare desfășurată de-a lungul 

întregii cariere și care mi-a permis dobândirea unei expertize în ceea ce 

privește dezvoltarea spațiului rural românesc, în general și a economiei 

rurale, în special.  

Dezvoltarea economiei rurale românești este o temă actuală și 

complexă, intens dezbătută în cercul de specialiști, iar necesitatea integrării 

în Uniunea Europeană particularizează măsurile și direcțiile de acțiune. 

Totodată, dezvoltarea economiei rurale românești reprezintă un factor de 

presiune deoarece solicită adaptarea dinamică a economiei rurale autohtone 

la realitățile manifestate la nivel european. 

 Integrarea cu succes a economiei rurale românești în economia rurală 

europeană are ca fundament cunoașterea caracteristicilor tehnico-științifice și 

evolutive ale agriculturii de după anul 1989 ca principală activitate 

desfășurată în ruralul românesc. Mai exact a economiei producției agricole 

cu valențele ei date de piața industriei agroalimentare ceea ce conduce la 

analiza economiei rurale din perspectiva politicilor rurale, consumului 

agroalimentar, respectiv a politicilor agricole. 

 Ideea abordării unei astfel de teme de cercetare, care vizează 

dezvoltarea economiei rurale, a apărut odată cu susținerea tezei de doctorat, 

lucrare științifică de referință pentru demersul ulterior al cercetărilor realizate, 

pe fondul consolidării cunoștințelor privind situația agriculturii românești și a 

accentuării necesității de a promova diferite măsuri de sprijin și finanțare a 

acesteia prin diverse mecanisme. Justificarea unei astfel de cercetări o 

reprezintă decalajul existent între economia rurală românească și cea 

europeană pentru diminuarea căruia parafrazându-l pe Mihail Kogălniceanu 

este nevoie să depunem eforturi serioase pentru adoptarea unui mod de 
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gândire eficient care să conducă la crearea unei economii rurale fără de care 

nici agricultura nu se poate dezvolta.  

Teza de abilitare cu titlul „Cercetări privind dezvoltarea economiei 

rurale românești în context european” evidențiază un ansamblu de acțiuni și 

măsuri prin care la nivelul ruralului românesc se pot elabora și implementa 

strategii relevante de dezvoltare, ținând cont de realitățile manifestate la nivel 

național, respectiv la nivelul Uniunii Europene. Evidențierea acestora se 

bazează pe realizările științifice, academice și profesionale rezultate din 

activitatea desfășurată de la obținerea titlului științific de doctor (2005) până 

în prezent. 

Prima parte a tezei de abilitare cuprinde cercetările și realizările 

științifice, profesionale și academice sub forma unui studiu exploratoriu 

privind dezvoltarea economiei rurale românești în context european prin 

prisma eficientizării procesului de valorificare a potențialului endogen, fiind 

abordate în această secțiune două direcții de cercetare:  

 cercetări care vizează dezvoltarea sectorului primar al economiei, 

respectiv a agriculturii;  

 cercetări privind evoluția și dezvoltarea  agroturismului ca și  

componentă a sectorului terțiar. 

Dezvoltarea economiei rurale reprezintă o problemă complexă a 

contemporaneității, în esență, urmărind realizarea unui echilibru între 

conservarea spațiului rural atât din punct de vedere economic și social, cât și  

ecologic, pe de o parte și, modernizarea condițiilor de viață, pe de altă parte. 

În altă ordine de idei, după evenimente din 1989 economia rurală  a 

intrat într-o nouă etapă de evoluție și definire, marcată prin dificultățile 

tranziției, cel puțin pentru primul deceniu de după 1990, și cu toate acestea a 

jucat rolul de plasă de siguranță pentru segmentele din populație afectate de 

restructurarea industriei. 

Rezultatul procesului de schimbare a economiei rurale a fost, astfel, 

oscilant, neunitar și, adesea, contradictoriu, ceea ce a condus la creșterea 

diferențierii sociale atât la nivel individual, cât și la nivel de regional. 

Activitatea de cercetare desfășurată a condus la crearea de noi direcții 

de cercetare pe domeniul economiei rurale care vizează dezvoltarea și 

diversificarea activităților economice în spațiul rural. Materializarea acestora 

a avut loc prin accesarea unor fonduri naționale de cercetare, antrenarea 

unor agenți economici, derularea unor contracte de cercetare aplicativă și 

transferul tehnologic al rezultatelor cercetării către unitățile de producție 

agricolă și non agricolă. 
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Rezultatele cercetărilor au fost valorificate prin prezentarea de lucrări 

științifice la conferințe naționale și internaționale, prin publicarea de articole 

în jurnale/reviste recunoscute la nivel național și internațional, dar și cu 

ocazia participării la worksho-uri, mese rotunde, întâlniri publice care au avut 

ca scop analiza mutațiilor socio-economice survenite în spațiul rural dar și a 

identificării posibilităților de dezvoltare a economiei rurale cu cele două 

componente (economia agrară și non-agrară) care să ducă implicit la 

creșterea calității vieții locuitorilor zonelor rurale. 

A doua parte a tezei de abilitare cuprinde un plan de evoluție și 

dezvoltare a carierei profesionale, științifice și academice.  

Între realizările profesionale relevant este faptul că, în prezent, ocup 

funcția de profesor universitar titular în cadrul Departamentului de 

Management și Dezvoltare Rurală din cadrul Facultății de Management și 

Turism rural, activitatea didactică fiind axată pe disciplinele de Economie 

agroturistică, Economie agrară, Economie rurală. Începând cu anul 2016  fac 

parte din echipa managerială a  Universității de Științe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara deținând 

funcția de  Prorector cu Educația și Asigurarea Calității. Sunt membru în 

asociații profesionale naționale și internaționale, fac parte din comitetele 

editoriale/științifice ale unor prestigioase reviste și am participat la 

organizarea a numeroase conferințe și manifestări științifice. 

Pentru viitor, îmi propun dezvoltarea unei cariere universitare de 

succes și dobândirea unei recunoașteri academice remarcabile, urmărind 

totodată creșterea vizibilității la nivel național și internațional a Universității de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timișoara, dar mai cu seamă a Departamentului de 

Management și Dezvoltare Rurală din cadrul Facultății de Management și 

Turism Rural. 

 În atingerea obiectivelor propuse privind dezvoltarea carierei, voi 

urmării cu precădere dezvoltarea profesională, ridicarea standardelor în ceea 

ce privește reputația academică dar și stabilirea de noi legături cu cercetători 

de prestigiu  și o strânsă colaborare cu colegii, studenții și tinerii cercetători ai 

universității noastre. 


