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REZUMAT
Teza de abilitare intitulată Dezvoltarea Rurală - necesitate pentru reducerea
decalajelor regionale în România prezintă în sinteză, realizările științifice, profesionale și
academice ale autorului - Conf. univ. dr. TUREK RAHOVEANU ADRIAN - după obținerea
titlului științific de doctor și până în prezent. Autorul a obținut titlul de Doctor în Agronomie în
anul 2006, în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București sub
îndrumarea Prof. univ. dr. Ion Bold.
Absolvent al Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Inginerie a Mediului, din cadrul
Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, în anul 1998 mi-am început
activitatea profesională în cadrul Institutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii și
Dezvoltare Rurală din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”,
unde am activat până în anul 2014. În toată această perioadă am desfășurat activitate de cercetare
în calitate de cercetător științific, obținând în anul 2013 gradul de cercetător științific grad I prin
Ordinul ministrului nr. 5668/17.12.2013.
În paralel cu activitatea de cercetare, după obținerea titlului de Doctor în Agronomie, în
anul 2006 mi-am început activitatea didactică în cadrul Facultății de Management, Inginerie
Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, catedra de Management și Marketing, în calitate
de cadru didactic asociat, iar din martie 2008 cadru didactic titular.
Pregătirea profesională a fost în permanență îmbunătățită pe parcursul celor 17 de ani de
activitate prin: studii aprofundate de master: Tehnologii de reabilitare rurală (1999-2000); studii
postuniversitare Managementul proiectelor în cercetarea agricolă (2007); doctorat în domeniul
agronomie (2001-2006); cursuri de specialitate: consultant tehnic în producția de cereale, plante
tehnice și furaje (2005); curs de manager de proiect (2010); curs de formator (2010); curs de
management strategic universitar (2011); curs de didactica specialității (2013).
Alegerea tematicii abordate în această teză de abilitare reprezintă, realizările mele
științifice, profesionale și academice, deoarece tematica abordată reprezintă domeniul meu major
de activitate continuă, profesională și științifică, o tematică de actualitate domeniul dezvoltării
spațiului rural românesc. Experiența personală în domeniul dezvoltării rurale, este concretizată
prin activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, educație, consultantă și transfer de cunoștințe în
cadrul ICEADR București și USAMV București și/sau a altor organisme naționale.
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Teza de abilitare este structurata conform cerințelor Legii Educației Naționale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare și cuprinde: (a) Titlul tezei de abilitare în limba română
și engleză, (b) Cuvinte cheie, (c) Rezumat tezei în limbile romană și engleză, (d) Realizări
științifice, profesionale și academice, (e) Planul de evoluție și dezvoltare a carierei și (f) Referințe
bibliografice.
Principalele obiective ale studiilor și cercetărilor, precum și ale activității de consultanță
efectuate după obținerea titlului științific de doctor, sunt concentrate pe trei direcții tematice
majore, după cum urmează: management agricol, filiere agroalimentare, informare, consiliere și
formare profesională.
Principalele teme de cercetare abordate au vizat: îmbunătățirea managementului
structurilor de producție în scopul creșterii competitivității exploatațiilor agricole; determinarea
indicatorilor tehnico-economici ai tehnologiilor de producție la produsele vegetale și animale
aplicate în vederea creșterii performanțelor (costuri, productivitate, rentabilitate, marjă brută);
soluții pentru creșterea competitivității pe filiera principalelor produse agricole; promovarea
mărcilor tradiționale de produse agroalimentare românești și identificarea nișelor de piață în
contextul implementării trasabilității pe filiera de produs; impactul introducerii mecanismelor
politicilor agricole comunitare asupra pieței principalelor produse agricole în România și a
dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar; impactul adoptării PAC asupra competitivității
produselor agroalimentare românești; estimarea costurilor de producție, a prețurilor și a
profitabilității pe baza unui sistem informatic la principalele produse agricole pentru zona de
câmpie; creșterea competențelor profesionale pentru populația din mediul rural prin procesul
educațional de informare, consiliere și formare profesională.
Cea mai mare parte a rezultatelor activității de cercetare derulate din anul 1998 și pană în
prezent au fost publicate în diverse reviste sau in volumele unor conferințe de specialitate, cotate
ISI sau BDI, naționale si/sau internaționale, sau, au fost incluse in cuprinsul unor cărți/capitole de
cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute CNCSIS sau in edituri internaționale. Situația
publicării rezultatelor se prezintă astfel: 22 cărți/capitole de cărți de specialitate naționale și
internaționale, în calitate de autor unic, prim autor sau coautor; 10 articole științifice publicate în
reviste cotate/volume de conferință indexate ISI; 29 articole științifice publicate în reviste şi/sau
volumele unor manifestări științifice indexate în alte baze de date internaționale (BDI). Referitor
la activitatea de cercetare, situația proiectelor câștigate prin competiție se prezintă astfel: 2 proiecte
internaționale de cercetare, unul în calitate de director de proiect și unul ca responsabil național de
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proiect; 7 proiecte naționale în calitate de director de proiect, 4 proiecte naționale în calitate de
responsabil de proiect; precum și membru în echipele de cercetare în alte 34 proiecte, din care 5
proiecte internaționale și 29 proiecte naționale.
In partea a doua a tezei sunt prezentate direcțiile de dezvoltare viitoare ale carierei mele
profesionale, pe cele două direcții: științifică și academică. Planurile de evoluție și dezvoltare a
carierei științifice includ: problematica cercetării științifice viitoare, direcțiile viitoare de cercetaredezvoltare științifică, înființarea de laboratoare / centre de cercetare științifică, colaborări și
parteneriate în cercetarea științifică, participări în proiecte de cercetare științifică în calitate de
director, publicarea de cărți / capitole în cărți, organizarea de conferințe științifice naționale /
internaționale, workshop-uri.
Referitor la dezvoltarea activității de cercetare viitoare, aceasta se axează pe continuarea
cercetărilor deja începute precum și pe găsirea de noi teme și metode de cercetare, în strânsă
legătură cu preocupările actuale, cu referire directă la aprofundarea mecanismelor de dezvoltare a
spațiului rural românesc.
Dezvoltarea ulterioară a carierei autorului are drept fundamente capacitatea de conducere
a activității de cercetare la un nivel științific ridicat, prestigiul academic dobândit în perioada celor
17 de ani de activitate și capacitatea de inițiere și coordonare a unor proiecte de cercetare și transfer
tehnologic prin intermediul colaborărilor naționale și internaționale.
Experiența dobândită în cei peste 17 ani de cercetare științifică o voi folosi pentru
continuarea acestei activități la nivel de excelență împreună cu cadrele didactice de la USAMV și
alte universități, institute de cercetare și mediul de afaceri.

