REZUMAT

Subsemnata Toma L. Elena, am început cariera în cercetare imediat după absolvirea
Academiei de Studii Economice București (Facultatea de Finanțe, Bănci și Burse de valori) în
noiembrie 2001, când m-am angajat în cadrul Institutului de Economie Agrară al Academiei de
Științe Agricole “Gheorghe Ionescu Șișești” (actualul Institut de Cercetare pentru Economia
Agriculturii și Dezvoltare Rurală București - ICEADR). În cadrul ICEADR, unde am lucrat până
în anul 2010, am ocupat, rând pe rând, mai multe poziții: economist (2001-2002), cercetător
științific (2002-2003), cercetător științific gr. III (2003-2006) și cercetător științific gr. II (20062010).
În perioada 2002-2006 am urmat școala doctorală la Universitatea de Științe Agronomice
și medicină Veterinară din București, susținând teza de doctorat cu titlul “Cercetări privind
perfecționarea tehnico-economică a filierei laptelui” în mai 2006 și obținând diploma de doctor în
Agronomie în anul 2007. În paralel, începând cu anul 2004, am început cariera universitară la
Universitatea de Științe Agronomice și medicină Veterinară din București, ca asistent universitar
asociat. În anul 2007 am susținut concursul pentru ocuparea postului de șef de lucrări, iar din anul
2014 ocup postul de conferențiar în cadrul Departamentului de Economie, Contabilitate și
Agroturism al Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare
Rurală.
Prezenta teză de abilitare reflectă activitatea științifică și didactică desfășurată în perioada
2007-2015, axându-se pe evidențierea realizărilor profesionale, contribuțiilor științifice și
activităților academice. Lucrarea prezintă rezultatele științifice obținute după absolvirea studiilor
doctorale (2002-2006), punând în evidență domeniile principale de cercetare abordate în cadrul
acestei perioade, respectiv: Economie Agrară, Dezvoltare Rurală, Politici Agricole.
ACTIVITATEA DIDACTICĂ
Obținerea titlului de doctor mi-a permis titularizarea prin concurs la disciplinele Economie
generală și Doctrine Economice (în prezent încorporate în disciplina Bazele Economiei). În
cadrul USAMV București am susținut în ultimii ani seminarii și pentru disciplinele de Economie
rurală, Concepte de dezvoltare rurală, Politici agricole comunitare, etc. Activitatea mea din cadrul
universității a presupus, pe lângă procesul didactic, supervizarea proiectelor de licență și de
dizertație a peste 20 de studenți, lucrările realizate de aceștia încadrându-se în tematici, precum:
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gestiune economico-financiară de firmă; analize cantitative ale mediului rural; analize calitative
pe bază de chestionar (în domeniul agroalimentar) prelucrate prin program de statistică (SPSS),
etc.
ACTIVITATEA DE CERCETARE
În perioada 2007 – 2015 am participat la 14 proiecte de cercetare din care am coordonat: 4
proiecte naționale (din care 3 în calitate de director proiect și 1 în calitate de responsabil; CEEX,
Proiect Sectorial, PNCDI-II); 1 proiect internațional (în calitate de responsabil; Cultura 2007); 1
proiect de formare profesională (în calitate de responsabil; POSDRU). Cercetările efectuate în
cadrul acestor proiecte au avut drept finalitate studii fundamentale, modele experimentale și
modele aplicative.
Implicarea în proiectele de cercetare s-au bazat ca tematică pe pregătirea mea de bază
(economie), pregătirea doctorală (agronomie) și pregătirea didactică (economie generală,
economie rurală, dezvoltare rurală, politici agricole comunitare, etc.). Obiectivele acestor proiecte
au avut un profund caracter rural, agricol și economic, înglobând tematici precum: performanța
economică a exploatațiilor agricole, impactul politicii agricole comune, clustere în agribusiness,
peisaje agricole, conservare durabilă a bioresurselor, managementul exploatațiilor agricole,
strategii de dezvoltare durabilă pentru mediul rural, dezvoltarea de sisteme informatice pentru
analiza activității de producție în exploatațiile agricole etc.
Începând cu anul 2011, cercetările individuale pe care le-am desfășurat s-au axat în
continuare pe cele trei domenii menționate anterior: economie agrară, dezvoltare rurală și politici
agricole. Scopul principal pe care l-am urmărit a fost perfecționarea profesională prin utilizarea de
metode statistice și economice specifice, promovarea ideilor și cercetărilor proprii pe plan național
și internațional, prin publicarea în reviste BDI și ISI, integrarea în colective de redacție și
desfășurarea activității de reviewer, etc.
Portofoliul meu de lucrări cuprinde 15 cărți publicate la edituri naționale (din care 7 ca
autor principal) și 1 carte publicată la o editură internațională (coautor la 3 capitole), 7 articole
ISI, 23 lucrări BDI, 9 lucrări științifice neindexate. Sunt membru în comitetul editorial al unei
reviste românești indexate BDI. Sunt referent la o revistă indexată BDI și la una indexată ISI.
PLANURI DE EVOLUȚIE ȘI DEZVOLTARE A CARIEREI
Un manual universitar, un caiet de aplicații practice (disciplina Bazele Economiei) și două
cărți cu colectiv internațional (Politici agricole și Dezvoltare Rurală) sunt proiectate pentru
viitorul apropiat.
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În ceea ce privește procesul didactic îmi propun să dezvolt baza materială didactică din
domeniul economic, inclusiv cu prezentări video care să reliefeze diferitele concepte economice
și aplicabilitatea acestora. De asemenea, îmi propun implicarea studenților în înființarea unui
cerc de economie agrară și agroalimentară. Lucrul în echipă în cadrul cercului reprezintă o reală
posibilitate de a aprofunda aceste cunoștințe economice și agronomice prin aplicații tematice
care să includă metode de cercetare științifică și aplicații informatice de statistică socioeconomică. Un alt obiectiv pe care îl urmăresc este atragerea și implicarea unui număr cât mai
ridicat de studenți în activitatea de cercetare, care să le asigure un suport real în realizarea unor
proiecte de diplomă și de master de calitate în domeniul economiei agrare și rurale. Îmi propun
stabilirea de contacte și crearea de colaborări cu persoane din mediul de afaceri care să asigure
vizite de studiu și schimburi de experiență care se pot concretiza în studii de caz pentru
studenți.
Pornind de la experiența proprie în proiectul internațional și a participării la diferite
manifestări internaționale, consider că accesul la mediul educațional și de cercetare din alte țări
reprezintă o reală oportunitate pentru studenți. Astfel, îmi propun ca în viitor să mă implic în
organizarea de proiecte internaționale la care să participe studenți ai facultății noastre, precum și
în stabilirea de contacte internaționale pentru realizarea de proiecte Erasmus.
Având în vedere background-ul meu profesional și, mai ales, importanța interacțiunii
dintre cercetare și calitatea actului educațional, activitatea de cercetare va rămâne o constantă
în cariera mea profesională. Astfel, îmi propun continuarea participării la competiții, în special
în cadrul ORIZONT 2020, pentru a asigura o vizibilitate internațională a cercetării românești în
domeniul economiei agrare și, în special, a celei realizate în cadrul USAMV București.
Realizarea de activități de cercetare și, mai ales, pregătirea de proiecte de cercetare necesită
parteneriate solide cu instituții publice și private din domeniu. În acest sens, un obiectiv
important pentru viitor îl reprezintă stabilirea de parteneriate și acorduri de colaborare cu
instituții de profil din țară și străinătate.
Asigurarea creșterii vizibilității științifice o voi asigura prin publicarea rezultatelor
cercetărilor în publicații cotate ISI sau indexate în baze de date internaționale, ca prim autor sau
co-autor, dar și prin participarea la manifestări științifice de profil. De asemenea, doresc să
continui activitatea de publicare de cărți de specialitate, nu numai în edituri naționale recunoscute,
dar mai ales în edituri din străinătate, pentru a asigura o vizibilitate internațională a performanței
economice a agriculturii și spațiului rural românesc.
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