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Rezumat
Prezenta teză de abilitare conține trei capitole în care este descrisă activitatea de cercetare
și didactică a Dr. Gina Fîntîneru. În capitolul 1 sunt prezentate sintetic principalele realizări
academice și profesionale care au jalonat evoluția carierei candidatei, respectiv implicarea în 22
de proiecte, dintre care 10 proiecte cu finanțare și participare internațională, coordonate în
calitate de director/ responsabil de proiect; publicarea a 54 de lucrări, dintre care 6 cotate ISI.
Cea mai mare pondere în cadrul tezei o deține capitolul 2, în care sunt prezentate cele mai
importante realizări științifice ale candidatei, in contextul național și internaționl al domeniului
cercetat. Capitolul este organizat după principalele teme de cercetare abordate de către candidată
în decursul timpului, respectiv studii cu privire la competitivitatea produselor agricole, studii cu
privire la implementarea și impactul programelor și măsurilor specifice de dezvoltare rurală în
România, studii privind instrumentele de intervenție utilizate in cadrul politicilor agricole.
În domeniul competitivității produselor agricole, principalele rezultate se referă la
relevarea mecanismelor de răspuns ale sectorului agricol la măsurile economice. Pentru aceasta,
a fost utilizat un instrument solid de analiză, matricea de analiză a politicilor (MAP), aplicată
asupra a diferite tipuri de exploatații agricole și culturi agricole. Construcția a trei principali
indicatori a permis analizarea măsurilor de politică economică întreprinse: coeficientul nominal
de protecție, coeficientul efectiv de protecție, rata costului resurselor domestice. În privința
evaluării competitivității lanțurilor alimentare, autoarea contribuie la înțelegerea procesului de
concentrare a pieței agro-alimentare prin examinarea procesului de consolidare și schimbare
structurală a industriei de prelucrare a laptelui din România. O serie de indicatori au fost utilizați
pentru a constitui o bază de evaluare a intensității de concentrare și de consolidare pe această
piață: aria de acoperire a pieței, valoarea pieței, numărul de operatori pe piață. Pe baza acestora
se estimează indicatorii de concentrare a pieței, cunoscând legătura directă între gradele de
concentrare a pieței, structura și performanță pieței, impactul posibil asupra mediului
concurențial.
În privința studiilor întreprinse în direcția implementării și evaluării impactului
programelor și măsurilor de dezvoltare rurală, autoarea a fost membră în cadrul unor echipe
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internaționale de cercetare care au urmărit: evaluarea măsurii în care programele de preaderare
au avut succes în pregătirea pentru implementarea politicii agricole comune (PAC); măsura în
care asistența generală a fost în conformitate cu principiile subsidiarității, proporționalității și
adiționalității; relevanța și eficacitatea programelor implementate, precum și eficiența și
durabilitatea acestora; coerența în alegerea măsurilor de sprijin la nivel național pentru a
beneficia de avantajele de diferite acțiuni de sprijin ale UE, în funcție de situația specifică
fiecărei țări.
O altă direcție dezvoltată în cadrul tezei este cea a analizei diferitelor tipuri de
instrumente utilizate in cadrul politicilor agricole, agricultura fiind un sector în care se exercită
intervenția guvernului, atât în țările în curs de dezvoltare cât și în țările dezvoltate, iar obiectivele
și instrumentele utilizate evoluează în timp, adaptate fiind la noile cerințe ale societății. Acestui
domeniu de cercetare, valorizat și pe plan academic, autoarea i-a acordat o deosebită atenție,
având în vedere complexitatea circumstanțelor: trecerea de la o relativă stabilitate a piețelor
agricole internaționale la o situație de instabilitate și volatilitate a prețurilor la produsele agricole
de bază, sub influența creșterii cererii de alimente, schimbărilor climatice, structurii
dezechilibrate a piețelor, schimbărilor comportamentelor de consum etc. În publicația "Instituții,
instrumente de politică agricolă și de finanțare" autoarea prezintă, după un model unitar (istoric,
definiție, modul de acțiune și de impact), principalele instrumente utilizate în cadrul PAC,
clasificate în funcție de variabilele importante asupra cărora acestea operează. Cercetări au fost
dedicate de către autoare aspectelor privind distribuția plăților directe, instrumentul cheie al PAC
curente, între statele membre ale UE.
Capitolul 3 prezintă planul de evoluție și dezvoltare a carierei profesionale a candidate, structurat
pe trei direcții: activitatea didactică; activitatea de cercetare; activitatea organizatorică și de
conducere.

