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REZUMAT 

Competenţa profesionalã datoratã pregãtirii universitare şi experienţei 

obţinute ĩn cadrul unei cercetãri ştiinţifice cu caracter inovativ şi practic, permit 

candidatului o abordare multidisciplinarã, adaptatã la complexitatea domeniilor 

abordate: dezvoltarea durabilã a spaţiului rural prin valorificarea resurselor ĩn mod 

integrat. 

Autorul tezei de abilitare poate fi considerat un inovator ĩn cercetarea 

aplicativã din domeniul Ingineriei și managementului ĩn agriculturã și dezvoltare 

ruralã, preocupãrile acestuia conducând la apariţia unor noi direcţii de cercetare pe 

plan naţional.  

Teza de abilitare denumitã: „CERCETÃRI PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILÃ 

A SPAŢIULUI RURAL DIN REGIUNEA NORD-EST PRIN VALORIFICAREA 

RESURSELOR ĨN MOD INTEGRAT”este corelatã cu pregãtirea tehnico-economicã 

remarcabilã şi cu rezultatele cercetãrii ştiinţifice obţinute ĩn domeniul de specializare 

ale autorului.  

Principale direcții de cercetare care au stat la baza preocupãrii ĩn cercetarea 

știinţificã și ĩn activitatea academicã sunt: 1)dezvoltarea spațiului rural prin turism 

rural și agroturism, 2) modernizarea managementului exploatațiilor agricole, 3) 

managementul proiectelor în agricultură, și 4) eficientizarea managementului 

resurselor umane în agricultură. 

Am absolvit Facultatea de Agriculturã din Iași ĩn anul 1994, cu specializarea din 

ultimul an de studiu Ĩnvãţãmânt-Cercetare, apoi am obţinut doctoratul ĩn Domeniul 

Fundamental-Agronomie ĩn anul 2001 la USAMV Iași, cu specializarea Management și 

marketing ĩn agriculturã, tilul tezei de doctorat fiind "CERCETÃRI PRIVIND 

DIVERSIFICAREA FORMELOR DE EXPLOATAŢII AGRICOLE DIN ZONA DE PODIȘ A 

JUDEŢULUI SUCEAVA ĨN PERIOADA DE DUPÃ ANUL 1989", sub coordonarea știinţificã 

a domnului prof. univ. dr.  

Nicolae Vasilescu. 

În cea mai mare parte, realizãrile mele știintifice, profesionale și academice 

dupã obţinerea titlului de doctor pot fi considerate ca o continuare normalã a cercetãrii 

efectuate ĩn teza de doctorat. 

Activitatea publicisticã ĩn domeniile vizate s-a concretizat ĩn ultimii 10 ani prin 

publicarea a 11 lucrãri ĩn reviste peer-review din fluxul principal de publicaţii indexate 

ĩn Web of Science şi a peste 80 lucrãri publicate ĩn baze de date internaţionale (CAB 

Abstract, etc.), peste 20 de prezentãri de lucrãri la manifestãri ştiinţifice internaţionale 

(din care colaborator la 2 lucrări ISI și prim autor la 2 lucrări BDI ĩn ultimul an), 15 

cãrţi şi capitole ĩn cãrţi publicate ĩn edituri naţionale recunoscute CNCSIS, publicând  o 

carte singur autor în 2015. 

Dupã susţinerea tezei de doctorat ĩn anul 2001, am continuat sã mã preocup ĩn 

activitatea cercetare de problemele legate de dezvoltarea spațiului rural, în special 



prin turism rural și agroturism ĩn procesul de adaptare a structurilor agricole la 

schimbãrile aduse de noile Politici Agricole Comunitare, cu accentul pe  managementul 

dezvoltării durabile a spaţiului rural prin valorificarea resurselor ĩn mod integrat. Pe 

acestă tematică am participat la 1 proiect de cercetare ca director de proiect şi ĩn 3 

proiecte de cercetare ĩn calitate de membru al echipei de cercetare, am publicat 3 

lucrãri ĩn volumele unor conferințe internaționale de specialitate, 25 articole ĩn reviste 

indexate ĩn baze de date internaţionale, am participat cu 7 lucrări publicate ĩn 

conferinţe naţionale și am fost colaborator la 2 cãrţi și manuale universitare. Multe din 

rezultatele cercetărilor pe această direcție, sunt prezentate studenților în cadrul 

cursurilor și seminariilor la disciplina  Management în turism pe care o predau la 

Programul de studii de Masterat  "MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI 

AGROTURISM". 

A doua direcție de cercetare pe care am urmat-o dupã ce am susţinut teza de 

doctorat este legată de modernizarea managementului exploatațiilor agricole. Pe 

această direcție de cercetare, am participat la 6 proiecte ca membru în echipa de 

cercetare, am publicat 8 cărți din care 5 publicate ĩn calitate de singur autor, sau 

coordonator, am publicat 7 articole indexate ISI, din care 2 prim autor sau coordonator, 

61 articole ĩn reviste indexate ĩn baze de date internaţionale și am participat cu o 

lucrare publicată în volumele unei conferinţe internaţionale.  

Rezultatele cercetărilor pe această direcție sunt diseminate în cadrul cursurilor 

de "Management" pe care le predau la specializările "INGINERIE ECONOMICĂ ÎN 

AGRICULTURĂ" și "TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE". 

Deasemenea, predau disciplina "Managementul afacerilor" la studenţii din Programul 

de studii de Masterat "ADMINISTRAREA AFACERILOR AGRICOLE" din Universitatea de 

Știinţe Agricole și Medicinã Veterinarã „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Facultatea de 

Agriculturã, program de studiu pe care l-am acreditat dupã colaborarea ĩn cadrul unui 

proiect internaţional cu Universitatea Weihenstephan Triesdorf Germania, ĩncepând cu 

anul 2009. 

Managementul proiectelor în agricultură este o altă direcție de cercetare din 

ariile mele de interes ĩn care am participat la 2 proiecte ca membru în echipa de 

cercetare, am publicat 3 cărți din care una ĩn calitate de singur autor, am publicat 4 

articole ĩn reviste indexate ĩn baze de date internaţionale, am participat cu o lucrare 

publicată în volumele unei conferinţe internaţionale. Activitãţile mele de predare sunt 

axate ĩn principal pe „Managementul proiectelor” pentru studiile de licenţã la 

specializarea „INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ” şi „Planificarea proiectelor” 

la  Programul de studii de Masterat specializarea „ADMINISTRAREA AFACERILOR 

AGRICOLE”.  

O altă direcție importantă ĩn cercetările efectuate a fost legată de eficientizarea 

managementului resurselor umane din agriculturã. Din 2001, după susținerea tezei 

de doctorat pe această direcție de cercetare am participat la 6 proiecte ca membru în 

echipa de cercetare, am publicat 4 articole indexate ISI, 8 articole ĩn reviste indexate ĩn 



baze de date internaţionale și am participat cu o lucrare publicată la o conferinţă 

internațională. 

Ca o recunoaştere a realizãrilor mele profesionale, din octombrie 2010 sunt 

formator și evaluator ĩn cadrul programelor de formare profesionalã organizate ĩn 

cadrul USAMV Iași sau prin diferiţi furnizori de formare profesionalã acreditaţi de 

A.N.C. (Agenţia Naţionalã pentru Calificãri, fostul CNFPA- Consiliul Naţional de Formare 

Profesionalã a Adulţilor). Un subiect aparte acoperit ĩn ultimii ani este legatã de 

formarea profesionalã pentru fermierii din mediul rural.  

Din  anul 2014, reprezint Universitatea de Știinţe Agricole și Medicinã 

Veterinarã „Ion Ionescu de la Brad” din Iași ĩn grupurile de lucru ale RNDR obiectivul 

acestuia fiind cooperarea actorilor ĩn procesul de dezvoltare ruralã, schimburi de idei şi 

bune practici. Printre alte contribuţii ĩn activitatea din ultimii ani se remarcă și 

activitățile din domeniul consultanţei și expertizei ĩn agriculturã. 

Ĩn ceea ce priveşte planul de dezvoltare a carierei ştiinţifice, obiectivul principal 

este de a continua sã-mi dezvolt cunoştinţele ĩn domeniul Politicilor Agricole Comune 

şi al implementarii lor ĩn România ĩn scopul de a asigura un proces sustenabil de 

dezvoltare a spaţiului rural românesc.  

Referitor la cariera academicã, dupã ce voi obţine atestatul de abilitare, doresc 

sã-mi continui activitatea de cercetare ĩmpreunã cu doctoranzi interesaţi de domeniul 

dezvoltãrii structurilor agricole și implementãrii politicilor de dezvoltare ruralã.  

De asemenea, intenţionez sã obţin statutul de conducãtor de doctorat ĩn cadrul 

Facultãţii de Agriculturã a USAMV Iași, ĩn domeniul „Inginerie și Management ĩn 

Agriculturã și Dezvoltare Ruralã”. 

Voi continua sã-mi ĩmbunãtãţesc aptitudinile de predare prin programe de 

formare, bazate pe inovaţie, creativitate, leadership și altele. 

Lucrarea este completatã cu o listă selectivă de trimiteri bibliografice. 

 


