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REZUMAT 

Transformările importante care au marcat evoluția sectorului agricol românesc pe fondul 

diversificării relațiilor de producție, al globalizării și integrării piețelor, precum și al 

cerințelor asigurării convergenței cu modelul agricol european și compatibilizării cu 

mecanismul de funcționarea al Politicii Agricole Comune (PAC), au impus reconsiderarea 

rolului și locului acestui sector în ansamblul economiei naționale. Agricultura își manifestă 

tot mai pregnant caracterul multifuncțional, accentuându-și rolului și importanța în ansamblul 

economiei rurale. 

Abordarea unui subiect precum schimbările de paradigmă ale agriculturii românești în 

contextul convergenței cu modelul agricol european este motivată de faptul că agricultura 

încă reprezintă un sector economic determinat în economiile contemporane, cu influențe și 

reverberații multiple, pe diverse paliere. 

  Sectorul agricol românesc este supus unui amplu și continuu  proces de racordare la 

schimbările survenite în modelul agricol european, atât la nivelul filosofiei PAC și al 

modificărilor de paradigmă, cât și la nivelul comunităților rurale. Agricultura, deși se află la 

confluența dintre tradițional și modern în economiile contemporane realizează funcțiuni 

multiple și cu efecte trans-sectoriale. 

Pentru a obține rezultate comparabile și de lungă durată analiza schimbării de 

paradigmă în agricultura românească este necesar să fie realizată într-un mod adecvat, 

echilibrat și luând în considerare posibilele transformări ale paradigmei sectoriale. Este 

important în acest context să se înțeleagă modul în care agricultura, cercetarea în domeniul 

economiei agrară în ansamblul ei, producția agroalimentară, structurile de producție agricolă 

și sustenabilitatea comunităților rurale pot fi îmbunătățite la diferitele niveluri în economiile 

contemporane. În domeniul sistemelor de producție agro-alimentară, a structurilor de 

producție agricolă, a economiei alimentare și dezvoltării rurale durabile se impune necesitatea 

unei abordări integrate în domeniu, care să ofere atât soluții pentru creșterea gradului de 

valorificare a potențialului agricol național, dar și de îmbunătățire a competitivității 

sectoriale. 



Teza de abilitare are ca principal obiectiv analizarea în profunzime a transformărilor 

de paradigmă ale agriculturii românești în contextul convergenței cu modelul agricol 

european precum și influențele pe care acestea le imprimă procesului de dezvoltarea 

sectorială, evidențiind totodată contribuția acestora la redefinirea comunităților și economiei 

agricole rurale. 

În cadrul acestei teze de abilitare este prezentată o sinteză a demersurilor științifice, 

profesionale și academice ale candidatului, după obținerea titlului de doctor până în prezent. 

Activitatea de cercetare a candidatului poate fi sintetizată prin abordarea a trei teme 

fundamentale, strâns conectate la exigențele și provocările contemporane ale economiei 

agroalimentare și a spațiului rural, precum și la tendințele actuale de cercetare în domeniu. 

Evoluția actuală a economiei europene dovedește faptul că, în viitorul apropiat, cercetarea în 

domeniul economiei și a producției agro-alimentare, a sistemelor și structurilor de producție 

agricolă trebuie să fie proiectată, adaptată și dezvoltată pentru a răspunde la o mare provocare 

cu care lumea contemporană se confruntă - lipsa durabilității sistemelor de producție 

agroalimentară și criza alimentară.  

Această teză de abilitare a avut ca scop atât contribuții la dezvoltarea cadrului teoretic 

specific domeniului de cercetare, prin prezentarea și analizarea critică a literaturii empirice de 

specialitate, dar și a metodelor, instrumentelor și a realizărilor recente, în domeniul cercetării 

economiei agroalimentare, a sistemelor și structurilor de producție agricolă, cât și 

evidențierea conexiunilor complementare pe care acest domeniu le dezvoltă.  

Prezenta teza de abilitare este structurată în trei secțiuni principale după cum urmează: 

rezumat, realizări în activitatea de cercetare științifică și didactică, planul privind dezvoltarea 

profesională şi academică a candidatului, încheindu-se cu referințe bibliografice. Teza este 

structurată în conformitate cu exigențele impuse de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare și de Ordinul Ministrului Educației și Cercetării 

Științifice nr. 3121/2015 privind organizarea și desfășurarea procesului de obţinere a 

atestatului de abilitare. 

În cadrul secțiunii alocate dimensiunilor, temelor și direcțiilor de cercetare abordate 

de către candidat sunt evidențiate principalele transformări ale agriculturii românești în 

procesul integrării și globalizării piețelor, influența modificărilor de paradigmă în utilizarea 

terenurilor și competitivitatea produselor agricole naționale în spațiul comunitar, precum și 

convergența modelului agricol românesc cu cel european. 

Secțiunea a doua a tezei de abilitare conține o prezentare a principalelor realizări ale 

candidatului  în activitatea de cercetare științifică și didactică. Astfel, activitatea ştiinţifică a 



candidatului s-a concretizat prin elaborarea de cărţi şi articole ştiinţifice de specialitate, prin 

diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale cu 

prestigiu, editarea volumelor unor conferinţe științifice, dar şi coordonarea în calitate editor 

șef/editor asociat/ editor invitat sau membru în colegiile de redacţie ale unor jurnale ştiinţifice 

internaţionale cu largă vizibilitate indexate ISI Thomson Reuters sau în BDI recunoscute. 

Activitatea profesională și ştiinţifică desfășurată de candidat și implicit recunoașterea 

rezultatelor acesteia s-a concretizat, atât prin invitarea acestuia in calitate de plenary speaker, 

membru în comitetele ştiinţifice ale unor conferinţe naţionale şi internaţionale de prestigiu, 

editor al unor volume de conferinţă, editor sau membru în colegiile de redacţie ale unor 

jurnale ştiinţifice internaţionale cu largă vizibilitate, cât si prin acceptarea acestuia ca 

membru în asociaţii profesionale internaţionale, obținerea unor premii, desfășurarea stagiului 

de mobilitate postodctorală în străinătate sau citarea rezultatelor cercetării sale în literatura de 

specialitate națională și internațională. 

În partea finală a tezei de abilitare, în secțiunea a treia, se dezvoltă principalele direcții 

din planul privind dezvoltarea profesională şi academică, indicând și căi de realizare a 

acestora.  În ceea ce privește dezvoltarea activității mele de cercetare viitoare îmi propun, pe 

de o parte atât continuarea activității de cercetare și didactice în domeniile interdisciplinare 

pe care le-am abordat de-a lungul celor opt ani de carieră didactică, cât și dobândirea de noi 

competențe, aptitudini și cunoștințe necesare desfășurării activităților didactice și de cercetare 

la un înalt nivel ştiinţific, academic şi profesional în domeniu. 

 

 


