
REZUMAT 

 

Structurată pe cinci capitole, lucrarea de doctorat, intitulată “Evaluarea efectelor 

măsurilor de susţinere a agriculturii din România finanţate din fondurile bugetare”, 

abordează în mod sistematic problematica sectorului agricol românesc și evoluția acestuia, ca 

urmare a sprijinului financiar acordat ţării noastre înainte şi după aderarea la U.E. În cadrul lucrării 

sunt efectuate o serie de analize pertinente în ceea ce priveşte rezultatul negocierilor cu U.E. pentru 

sectorul agricol și sunt analizate şi evaluate problemele finanțării agriculturii din țara noastră De 

asemenea, este previzionată evoluţia cererii şi a producţiei pe locuitor în cazul principalelor 

produse agroalimentare, cu ajutorul unor regresii liniare, a căror parametri şi coeficienţi de 

corelaţie înregistrează mărimi semnificative. La toate acestea se adaugă elaborarea și prezentarea 

unui set de măsuri şi direcţii de acţiune pentru încurajarea realizării de producţii agroalimentare 

certe şi în condiţii de eficienţă economică maximă. În ultima parte a lucrării sunt prezentate 

“Concluziile şi propunerile” care se desprind dintr-o analiză şi evaluare a agriculturii româneşti, 

care au ca rezultat finanțarea obținută în urma aderării țării noastre la U.E., dar şi perspectivele şi 

măsurile care ar trebui luate pentru creşterea eficienţei alocării fondurilor naţionale şi europene, 

pentru  stimularea creşterii competitivităţii şi a eficienţei economice în cadrul sectorului 

agroalimentar, toate coroborate cu un set de măsuri de protecţie a mediului, absolut necesare pentru 

asigurarea unei dezvoltări durabile a țării noastre. Relevanța cercetării constă în posibilitatea 

utilizării rezultatelor tezei de doctorat în elaborarea politicilor agricole și a identificării domeniilor 

care necesită sprijin financiar prioritar, cu scopul final de asigurare a securității alimentare a 

populației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Structured on five chapters, the doctoral thesis entitled “Evaluation of the effects of the 

actions for sustaining the agriculture in Romania financed with the budgetary funds”, 

systematically approaches the issue of the Romanian agricultural sector and its evolution following 

the financial support awarded to our country before and after the EU adherence. In the thesis are 

made series of pertinent analysis with regard to the result following the negotiations with the EU 

in the agricultural field is undertaken, as well as evaluation and analysis of the agriculture financing 

from our country.  As well, it is forecasted the evolution of the request and of the production per 

inhabitant in the case of the main agro-good products. To all these it is added the drafting and 

presentation of a set of measures and action direction for the encouragement of the achievement 

of agri-food production certain also within the full economic efficiency conditions. In the last part 

of the work are presented the “Conclusions and proposals” which detach themselves from an 

analysis and evaluation of the Romanian agriculture, which have as a result also the financing 

obtained following the adhesion of our country to the EU, but also the perspectives and measures 

which should be taken for the increase of the efficiency for the allocation of the national and 

European funds, for the stimulation of the increase in competitiveness and economic efficiency 

within the agro-food sector, all corroborated with a set of actions for the environmental protection, 

absolutely necessary for ensuring the durable development of our country. The relevance of the 

research lies in the possibility of using the results of the doctoral thesis in the drafting of 

agricultural policies and in the identification of the domains for which the priority financial support 

is needed, with the final aim of ensuring the population’s food security.  

 

 

 

 

 

 

 
 


