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REZUMAT
Teza de abilitare intitulată Dezvoltare rurală integrată reprezintă în sinteză, in mod
documentat, realizările profesionale, academice și stiintifice pe perioada ultimilor 8 ani, după
obținerea titlului științific de doctor și pană în prezent, a autoarei.
Absolventă a Facultății de Economie Agroalimentară, cu o specializare în Economia
și Gestiunea Producției Alimentare, la Academia de Studii Economice, Bucureşti din anul
1998, am fost angajată prin concurs la Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și
Dezvoltare Rurală din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu
Şişeşti” şi până în anul 2014, mi-am desfăşurat activitate de cercetare în calitate de asistent
cercetare, cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific gr. II şi în prezent sunt cercetător ştiinţific
gr. I. prin ordinul nr. 5668MD/17.12.2013
În cadrul Institutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală –
ASAS, activitatea de cercetare mi-a permis obţinerea titlului de doctor în Agronomie în anul
2008, tilul tezei de doctorat fiind " Cercetări privind impactul aderării la Uniunea Europeană
asupra structurilor agrare din zona de câmpie, din sudul Românei" avându-l conducător pe dnul Prof. dr. ing. Manea Drăghici.
În prezent, în cadrul activităţii pe care o desfăşor, o latură importantă o reprezintă şi
activitatea didactică. Din martie 2009 sunt Conferențiar la Universitatea “Dunărea de Jos” din
Galaţi, post pe care l-am obținut prin concurs. În calitate de titular, am întocmit suportul de
curs pentru disciplinele “Managementul exploatațiilor agricole”, „Marketing agroalimentar”,
”Managementul unităților din industria alimentară”.
Alegerea tematicii abordate în această teza de abilitare reprezintă, realizările mele
profesionale, academice și științifice obținute în ultimii 15 ani, deoarece tematica abordată
reprezinta domeniul meu major de activitate continuă, profesională și știintifică, o tematică de
actualitate domeniul dezvoltării spațiului rural românesc. Experiența mea în domeniul
dezvoltării afacerilor fermierilor, in mod deosebit pe probleme de marketing, cooperare și
procese asociate, concretizată prin activitatea de educație-cercetare-dezvoltare-proiectareconsultantă în cadrul ICEADR București și UDJ Galați /sau a altor organisme nationale si/sau
internationale. Tematica și locația cercetărilor au fost extinse în ultimii 15 ani, cum ar fi zona
de câmpie din sudul României - privind studiul decalajelor economice între județe și
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evaluarea impactului asupra structurilor agricole prin aderarea la UE în cadrul tezei de
doctorat; cercetari în domeniul dezvoltării durabile efectuate în zona Olteniei cadrul
Contractului de cercetare CEEX 41/2005 cu USAMV Bucuresti, in anii 2005-2008, în calitate
de Director de proiect; cercetări, cuprinzand o arie mult mai largă privind aspectele actuale si
deosebit de importante de marketing, anume identificarea unor nișe de piață pentru produsele
tradiționale și dezvoltarea afacerilor producătorilor cu implementarea trasabilității pe filiera
de produs în cadrul proiectului PNDII contract 79/2007 ca și coordonator de proiect.
În toata această perioadă am avut calitatea de

membru in echipele de cercetare

interdisciplinare, sau de expert/trainer la nivel național pe probleme de protecția mediului.
Este cazul unor proiecte finantate din fonduri europene de formare profesională în Romania
pentru beneficiarii Masurilor 141 și 112 ai PNDR 2007-2013, în perioada 2014- 2015.
Teza de abilitare este structurata conform cerintelor Legii Educatiei Nationale nr.
1/2011, si cuprinde: (a) Rezumat - in limbile romană si engleză, si, (b) Realizări ştiinţifice,
profesionale și academice, (c) Planul de evoluţie şi dezvoltare a carierei profesionale, (d)
referințe bibliografice.
Principalele direcții tematice efectuate după obtinerea titlului stiintific de doctor, sunt
concentrate astfel: Managementul exploatațiilor agricole, Marketingul produselor alimentare,
Cooperație și Asociere în agricultură și Formare profesională.
Cea mai mare parte dintre rezultatele activitătilor de cercetare derulate din anul 1998 și
până în prezent au fost publicate in diverse reviste sau in volumele unor conferinte de
specialitate, cotate ISI sau BDI, nationale si/sau internationale, sau, au fost incluse in
cuprinsul unor carti/capitole de cărti de specialitate in edituri recunoscute CNCSIS sau in
edituri internationale. Concret, situatia publicarii rezultatelor se prezinta astfel: 14
cărţi/capitole in cărţi de specialitate naţionale şi internaţionale (coordonator la 7 dintre ele şi
coautor la alte 7); 10 articole ştiinţifice publicate în reviste cotate/volume de conferinţă
indexate ISI; 26 articole ştiinţifice publicate în reviste şi/sau volumele unor manifestări
ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale (BDI). Referitor la activitatea de
cercetare, situatia se prezintă astfel: 5 granturi naţionale în calitate de director de proiect
câştigate prin competiţie; membru în echipele de cercetare în alte 22 proiecte naţionale și
internaționale.
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In ultimul capitol sunt prezentate directiile de dezvoltare viitoare ale carierei mele
profesionale, academice si stiintifice. 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 ceea ce priveşte planul de dezvoltare a carierei mele ştiinţifice,
obiectivul meu principal este de a continua să imi dezvolt cunoştinţele în domeniul economie
socială -dezvoltare rurală – inovație pe lanțul alimentar şi al implementarii lor în România în
scopul de a asigura un proces sustenabil de dezvoltare a spaţiului rural românesc.
Voi propune in cadrul Programului Orizont 2020 un Sistem inovativ de marketing
destinat formelor asociative românești pentru comercializarea produselor agroalimentare care
sa își propune să încurajeze distribuția specializată de produse agrocalimentare. Se impune
realizarea unor colective de cercetători (doctoranzi) cu pregătire complexă sau o coordonare
corespunzătoare a activităţii echipei, astfel încât să se realizeze o completare reciprocă a
competenţelor. Pe baza unor sondaje in randul studentilor, voi continua sa imi îmbunătăţesc
aptitudinile de predare prin programe de formare, bazate pe inovaţie, creativitate, leadership.
Toate aceste directii de cercetare viitoare au in vedere corelarea stransă cu sistemul
educațional, de formare profesională destinată viitorilor antreprenori sau celor care doresc o
specializare aprofundată, sau consultanță de specialitate in vederea inițierii sau dezvoltării
propriei afaceri. Posibilitatea de a coordona cercetători doctoranzi poate permite autoarei
crearea unui laborator de cercetare în domeniul sectorului agroalimentar autohton prin
atragerea unui grup de antreprenori de succes ce va da posibilitatea de transfer al rezultatelor
ştiinţifice obţinute către aceștia, în vederea creşterii competitivităţii produselor agroalimentare
româneşti.
Doresc sa aduc mulţumiri speciale D-lui Prof. Manea Draghici care mi-a coordonat
pregătirea în domeniul cercetării economice prin intermediul pregătirii doctorale, dar și ca
Director al ICEADR București. Mulţumesc colectivelor de cercetători din cadrul Universităţii
Dunărea de Jos din Galaţi, colegilor din Departamentul Economie şi în special colaboratorilor
apropiaţi care mi-au fost alături în derularea proiectelor de cercetare din cadrul USAMV și
ASE, iar cercetările expuse nu ar fi fost posibile fără suportul acestora.
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ABSTRACT

Habilitation thesis entitled Integrated Rural Development is in summary, the
documented professional achievements, academic, scientific and during last 8 years, after
obtaining a PhD title until now, the author.
Graduated from the Faculty of Agricultural, with a specialization in Economics and
Management of Food Production at the Academy of Economic Studies in 1998, I was hired
by competition at the Research Institute for Agricultural Economics and Rural Development
of the Academy of Agricultural Sciences and Forestry "Gheorghe Ionescu Şişeşti" and until
2014, I worked as a research assistant research scientist, scientific researcher. II and I am now
scientific researcher. I. Order no. 5668MD / 12.17.2013
The Research Institute for Agricultural Economics and Rural Development - ASAS
research allowed me to obtain a doctoral degree in Agronomy in 2008, thesis title is "
Research on the impact of EU accession on the agricultural structures in the plains in southern
Romania"starring lead Mr. Prof. PhD. Eng. Manea Draghici.
Within the business it carried an important aspect represents and teaching. Since
March 2009, are Associate at the "Danube Jos", a position which we have achieved through
competition. As the owner, I prepared course materials for the subjects "Farm Management",
"Marketing agri-food", "Management of food industry units".
Choosing the topic addressed in this thesis habilitation represent my professional
accomplishments, academic and scientific obtained over the last 15 years, since my subject
matter is the major activity continues, professional and scientific, topical themes Romanian
rural development. My experience in business development for farmers, particularly on issues
of marketing, cooperation and associated processes, reflected in the work of education
research and development and design consultant within ICEADR Bucharest UDJ Galati / or
other national and / or international. Theme and research location were expanded in the past
15 years, such as the plains in southern Romania - study on economic disparities between
counties and impact assessment by the EU of agricultural structures in the thesis; research on
sustainable development made in the Contract Research Oltenia CEEX 41/2005 of Veterinary
Medicine Bucharest in 2005-2008, as Project Director; research, including a much larger area
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on current issues and very important marketing at identifying market niches for traditional
producers and business development with the implementation of product traceability chain in
the project agreement PNDI 79/2007 as coordinator design.
During this period I had membership in interdisciplinary research teams, or expert /
trainer at national level on issues of environmental protection. This is the case of projects
financed from European funds training in Romania for measure 141 and 112 beneficiaries of
the RDP 2007-2013, 2014- 2015.
Habilitation thesis is structured according to Law of National Education. 1/2011, and
includes: (a) Abstract - in romanian and english, and (b) Scientific achievements, professional
and academic, (c) Development plan and career development, (d) References.
The main thematic directions that follows a PhD title, are concentrated as follows:
agriculture farm management, food marketing, cooperatives and agricultural associations and
training.
Most of the results of research conducted in 1998 and until now have been published
in various journals or proceedings of specialized conferences, ISI or BDI, national and / or
international, or were included in the wording of books / book chapters in publishing houses
recognized by CNCSIS or in international publishing. Specifically, the case of publication of
the results is as follows: 14 books / chapters in national and international specialized books
(coordinator and co-author on 7 of them 7 more) 10 scientific articles published in
international journals / ISI indexed volumes conference; 26 scientific articles published in
journals and / or volumes of scientific indexed in other international databases (BDI).
Regarding research, the situation is as follows: five national grants as project manager by
competition; Research member in the other 22 national and international projects.
In the last chapter presents directions for future development of my professional
career, academic and scientific. Concerning the development work for future research, it
focuses on the continuation of research already begun and on finding new topics and research
methods Regarding development plan my career scientific, my main goal is to continue to
develop my Social Economy knowledge in rural-development - innovation in the food chain
and their implementation in Romania in order to ensure a sustainable development process of
the Romanian countryside.

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE ȘTIINTE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

I will propose in the Horizon 2020 Programme for an innovative marketing Romanian
associative forms for marketing food products which aims to encourage distribution of
specialized products agrocalimentare. It requires collective achievement of the researchers
(PhD) with comprehensive training and coordination of the activity of the team, so as to
achieve mutual complement skills. Based on surveys among students, I continue to improve
my teaching skills through training programs, based on innovation, creativity, leadership.
These future research directions are in closely correlated with education, professional
training for prospective entrepreneurs or those seeking a thorough specialization or expert
advice in order to initiate or develop their own business. Ability to coordinate doctoral
researchers may allow the author to create a research laboratory local agrifood sector by
attracting a group of successful entrepreneurs that will enable the transfer of scientific results
obtained by them in order to increase the competitiveness of Romanian food products.
I want to express special thanks to Mr. Prof. Manea Draghici me to coordinate the
preparation of economic research through doctoral training, and as Director of ICEADR
Bucharest. Thank teams of researchers from Danube University of Galati, colleagues from the
Department of Economics and particularly close associates that they have been together in
developing research projects USAMV and ASE and research exposed would not have been
possible without their support .

