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REZUMAT 

 

 

Teza de abilitare cu titlul „Cercetări privind direcții de dezvoltare socio-economică a 

spațiului rural românesc”, elaborată în conformitate cu legislația în vigoare are ca fundament 

activitatea de cercetare desfășurată de-a lungul întregii cariere universitare, cu precădere cea 

desfășurată după obținerea titlului de doctor, activitate care m-a format ca specialist în domeniul 

dezvoltării activităților socio-economice din spațiului rural românesc. 

Evoluția economiei și societății actuale impune o orientare a dezoltării spațiului rural în 

direcția reducerii ecartamentului existent între zona rurală și cea urbană a României, care în final 

să conducă la creșterea calității vieții a locuitărilor spațiului rural.  Calitatea vieții este astăzi un 

domeniu de interes pentru specilaliștii din cadrul științelor economice și sociale. Interesul pentru 

acest domeniu este dat de importanța ce se acordă factorului uman în societate. Astfel, evoluția 

principalilor indicatori ce caracterizează calitatea vieții reprezintă un mijloc important în 

monitorizarea fenomenelor economice și sociale ce se produc în societate, oferind o imagine de 

ansamblu asupra bunăstării generale a societății. 

 Ideea abordării unei astfel de teme de cercetare, care vizează dezvoltarea socio-

economică a spațiului rural, a apărut odată cu dezvoltarea mea profesională și conștientizarea 

problemelor cu care se confruntă locuitării spațiului rural, cu nevoia acestora de a-și putea 

asigura venituri alternative și suplimentare la veniturile obținute din producția agricolă. Deși 

spațiul rural este consacrat agriculturii și silviculturii, dezvoltarea acestuia nu se poate realiza 

fără introducerea și dezvoltarea unor activități economice nonagricole. 

Teza de abilitare cu titlul „Cercetări privind direcții de dezvoltare socio-economică a 

spațiului rural românesc” scoate în evidență direcțiile de cercetare urmărite de mine și care au 

ca temelie o mare parte din realizările științifice, academice și profesionale obținute în activitatea 

desfășurată până în prezent. 

Teza de abilitare este structurată pe două mari părți. Prima parte a lucrării cuprinde 

cercetările și realizările științifice, profesionale și academice sub forma unui studiu exploratoriu 

privind dezvoltarea socio-economică a spațiului rural, putând fi identificate două direcții de 

cercetare, respectiv:  

 cercetări care vizează dezvoltarea sustenabilă a spațiului rural;  

 cercetări care vizează comportamentul consumatorului, în corelație cu dezvoltarea 

socio-economică 
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Este mai mult decât evident faptul că importanța spațiului rural este dată de funcțiile pe 

care le îndeplinește acesta: cea economică, socială și ecologică. Astfel, rolul său poate fi 

îndeplinit doar dacă acesta se caracterizează printr-un mediu de viață atrăgător, dotat cu o 

infrastructură modernă, având o activitate economică diversificată, cu o agricultură și silvicultură 

viabile, cu numeroase activități nonagricole și un peisaj curat și îngrijit. 

Direcțiile de cercetare prezentate în teza de abilitare se înscriu în aria de cercetare a 

colectivului din care fac parte, respectiv a Departamentului de Management și dezvoltare rurală 

din cadrul Facultății de Management și Turism rural a Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara. Rezultatele 

activității de cercetare au fost diseminate prin publicarea de articole în reviste de specialitate,    

prezentarea de lucrări științifice la conferințe naționale și internaționale, dar și cu ocazia 

participării la workshop-uri, mese rotunde, întâlniri publice care au avut ca scop identificarea de 

soluții pertinente pentru dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale. 

Cea de-a doua parte tezei de abilitare este rezervată prezentării unui plan de evoluție și 

dezvoltare a carierei profesionale, științifice și academice.  

În prezent, ocup funcția de conferențiar universitar, am dublă calificare (inginer în 

domeniul Inginerie și management în alimentație publică și agroturism și economist în domeniul 

Turism și Servicii). Expertiza profesională dobândită de-a lungul carierei mi-a permis să devin 

membru al unor asociații profesionale naționale și internaționale, să fac parte din comitetele 

editoriale/științifice ale unor prestigioase reviste și să mă implic în organizarea unor  conferințe, 

workshop-uri, mese rotunde, expoziții etc. 

Îmi doresc ca în viitor, odată cu dezvoltarea academică, profesională și științifică 

personală, să contribui la creșterea vizibilității pe plan național și internațional a universității în 

care activez, alături de întrgul corp academic al acesteia. 
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SUMMARY 

 

 

The habilitation thesis titled “Researches regarding the social and economic directions 

of development of the Romanian rural area”, elaborated in accordance with the legislation in 

force is founded on the research carried out throughout the entire academic career, in particular 

the research carried out after the obtaining of the title of the Doctor, activity that prepared me as 

specialist in the field of development of social and economic activities from the Romanian rural 

area. 

The evolution of the actual society and economy imposes a direction for the development 

of the rural area for the purpose of reducing the difference existing between the Romanian rural 

area and the urban area, leading eventually to an improved life of the inhabitants from the rural 

area. Life quality is nowadays a field of interest for the specialists in economic and social 

sciences. The interest for this field is given by the importance conferred to the human factor 

within the society. Thus, the evolution of the main indicators that characterize life quality 

represents an important mean in the monitoring of the economic and social phenomena of the 

society, conferring an overall image over the general wellbeing of the society 

 The idea of approaching such theme of research, that concerns the social and economic 

development of the rural area, occurred once with my professional development and the 

awareness of the problems implied by living in the rural area, along with their need to be able to 

ensure alternative and additional revenues to those obtained from the agricultural production. 

Even though the rural area is dedicated to agriculture and forestry, its development cannot be 

achieved without adding and developing some non-agricultural economic activities. 

The habilitation thesis titled “Researches regarding the social and economic directions 

of development of the Romanian rural area” highlights the lines of research that I have 

followed and that are grounded on a large part of the scientific, academic and professional 

achievements made in the activity I have carried out so far. 

The habilitation thesis is structured in two large parts. The first part of the work 

comprises the scientific, professional and academic researches and achievements in the form of 

an explorative study regarding the social and economic development of the rural area, with the 

possibility to identify two lines of research, respectively:  

 researches concerning the sustainable development of the rural area;  

 researches concerning the behaviour of the consumer, in correlation with the social and 

economic development 
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It is more than obvious the fact that the importance of the rural area is given by the 

functions that it fulfils: economic, social and ecological. Thus, its role may be fulfilled only if it 

is characterized by an attractive living environment, provided with modern infrastructure, having 

a diversified economic activity, with viable agriculture and forestry, numerous non-agricultural 

activities and a landscape which is clean and cared for. 

The lines of research presented in the habilitation thesis comply with the area of research 

of my collective, respectively, the Faculty of Rural Tourism and Management of Banat’s 

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from 

Timișoara. The results of the activity of research have been disseminated through the articles 

published in the specialty magazines, the scientific works presented at national and international 

conferences, but also on the occasion of the participation in workshops, round tables, public 

meetings, the purpose of which was to identify pertinent solutions for the social and economic 

development of rural areas. 

The second part of the habilitation thesis is reserved to the presentation of a plan for the 

evolution and development of the professional, scientific and academic career.  

I am currently holding the position of Associate Professor, I have a double qualification 

(engineer in the field of engineering and management in public food serving and agricultural 

tourism, respectively economist in the field of tourism and services). The professional expertise 

acquired throughout my career allowed me to become a member of some national and 

international professional associations, to be part of the editorial/ scientific committees of some 

prestigious magazines and to involve in the organization of some conferences, workshops, round 

tables, exhibitions, etc. 

I wish to contribute in the future, once with the academic, professional, scientific and 

personal development, to the increase in the national and international visibility of the university 

in which I operate, together with its entire academic staff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


