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Rezumat 
 

Teza de doctorat intitulată „Studii privind dezvoltarea agriculturii din zona  

agroeconomică Galaţi, în contextul integrării României în Uniunea Europeană”  

este structurată în două părţi şi cuprinde  rezumatul tezei (în limba română şi în limba 

franceză), o introducere,  şase capitole şi bibliografia. 

Partea I  se referă la studiul bibliografic, analiza condiţiilor naturale, materialul şi 

metodologia de cercetare. 

În cadrul studiului bibliuografic de specialitate din ţară şi străinătate am abordat 

trei categorii de probleme şi anume : 

• politica de dezvoltare rurală durabilă (funcţii, principii şi obiective) în 

contextul Agendei 20; 

• conţinutul şi formele integrării agroalimentare în România; 

• forme de integrare agroalimentară în alte ţări. 

Pentru prezentarea acestor aspecte m-am bazat pe o sinteză bibliografică, alcătuită 

din 220 titluri, din care,  57  titluri din literatura străină de specialitate. 

Sunt evidenţiate în detaliu funcţiile, principiile şi obiectivele dezvoltării durabile a 

spaţiului rural românesc, după care se pune accent pe conţinutul şi formele integrării 

agroalimentare în condiţiile specifice României. 

Astfel, este foarte important să fie cunoscute cele trei direcţii ale integrării 

agroalimentare, la nivel naţional, regional şi local, care vizează : 

- organiuzarea filierelor agroalimentare; 

- organizarea producţiei şi a vânzărilor prin integrarea orizontală şi verticală 

complexă; 

- agribusiness-ul. 

În continuare, am detaliat formele de integrare agroalimentară întâlnite în 

principalele ţări occidentale dezvoltate. 



Spre exemplu, în Franţa, sistemul agroalimentar integrat a cunoscut o evoluţie 

dinamică accelerată, în care relaţiile dintre integrarea agroindustrială şi dezvoltarea 

economiei se realizează sub trei forme de bază : 

- integrarea de către firmele private de procesare a produselor agricole; 

- integrarea de tip cooperatist, cu cooperative de procesare polivalente sau 

specializate; 

- integrarea realizată de către organizaţiile interprofesionale  din domeniul  

cerealelor  

boabe, a vinului, laptelui, legumelor, fructelor, cărnii etc., prin intermediul 

Oficiilor agricole. 

Sunt prezentate şi principiile care stau la baza constituirii marii pieţe europene : 

- libera circulaţie a produselor agricole între statele membre ale Uniunii 

Europene (unicitatea pieţei); 

- susţinerea şi garantarea, pentru o mare parte a produselor agricole, a 

preţului unic pe piaţa europeană; 

- solidaritatea financiară a diferitelor ţări membre ale  Uniunii Europene. 

În capitolul al doilea al primei părţi sunt abordate aspectele privind 

caracterizarea cadrului natural şi organizatoric al zonei agroeconomice Galaţi. 

În prima parte a capitolului se prezintă succint condiţiile naturale, cu referire la 

următoarele aspecte : 

- relieful judeţului Galaţi şi al zonei agroeconomice Galaţi; 

- clima (temperatura aerului, precipitaţiile atmosferice, hidrografia); 

- solurile. 

Se apreciază faptul că, teritoriul cercetat, oferă condiţii favorabile şi variate pentru 

activitatea agricolă, existând  şi unele procese şi fenomene negative, cum ar fi : eroziunea 

solului, alunecări de teren, soluri sărăturoase şi nisipoase (slab productive), soluri 

supuse inundaţiilor.  

În continuare am prezentat organizarea administrativ-teritorială a judeţului Galaţi 

şi a zonei agroeconomice Galaţi. 



Zona agroeconomică Galaţi cuprinde teritoriul a opt localităţi (Braniştea, 

Frumuşiţa, Schela, Smârdan, Şendreni, Tuluceşti, Vânători şi Galaţi) situate în partea de 

sud şi sud-est a judeţului Galaţi. 

În partea a treia a capitolului 2 sunt analizate resursele umane. 

Plecând de la populaţia totală a judeţului Galaţi de 621,2 mii locuitori, în zona 

agroeconomică Galaţi se concentrează 135,5 mii locuitori (21,8 %), din care, 26000 

lucrează în agricultură, reprezentând 37,1 % din populaţia în vârstă de muncă, comparativ 

cu media pe judeţ care este de 48,4 %. 

În privinţa specialiştilor din agricultura judeţului Galaţi, chiar dacă în anul 2006, 

faţă de anul 2005, numărul acestora a sporit semnificativ, unui specialist agricol îi revin 

3740 hectare teren agricol, faţă de 700 hectare, în anul 1992. 

Ultima parte a capitolului 2 vizează materialul şi metodologia de cercetare. 

Studiile şi cercetările au avut ca scop proiectarea unor variante strategice de 

dezvoltare a  

agriculturii din zona agroeconomică Galaţi, în contextul normelor şi reglementărilor 

impuse de Uniunea Europeană. 

 Pentru materializarea aspectelor teoretice, s-a procedat la analiza rezultatelor 

tehnico-economice din arealul cercetat, în perioada 2002-2006, realizându-se şi două 

studii de caz la S.C. „PRESTATORUL” S.R.L. Tuluceşti – privind producţia vegetală şi  

la P.F.A. „SAVA ALEXANDRINA” Galaţi – privind producţia animală. 

 Pe lângă analiza diagnostic, am folosit şi alte metode de cercetare, dintre care 

menţionez :  comparaţia, diviziunea simplă, gruparea statistică, analiza SWOT,  analiza 

indicatorilor specifici, previziunea ş.a. 

 Cercetările şi contribuţiile proprii sunt evidenţiate în partea a doua a tezei de 

doctorat : „Rezultate şi interpretarea rezultatelor”. 

În capitolul 3, am procedat la un studiu diagnostic  privind dezvoltarea 

agriculturii în zona agroeconomică Galaţi, care a vizat perioada 2002-2006. 

La începutul capitolului 3 se prezintă câteva consideraţii privind locul agriculturii 
din zona agroeconomică Galaţi, în agricultura judeţului Galaţi şi a Regiunii economice 
Sud-Est. Pentru a evidenţia acest aspect, s-a utilizat un sistem de indicatori care s-au 
referit la următoarele elemente : 

• ponderea terenului agricol; 



• ponderea terenului arabil şi a suprafeţelor ocupate cu principalele 

culturi; 

• efectivele de animale, pe specii; 

• producţia totală; 

• producţia medie la hectar, pe culturi şi producţia medie pe animal furajat; 

• destinaţia producţiei; 

• populaţia ocupată în agricultură. 

Din analiza acestor indicatori s-a putut constata importanţa economico-socială a 

zonei agroeconomice Galaţi, mai ales  privind aprovizionarea cu principalele produse 

agricole a populaţiei municipiului Galaţi. 

În continuare s-a procedat la analiza structurii producţiei vegetale şi a rezultatelor 

obţinute în zona agroeconomică Galaţi în perioada 2002-2006. 

S-a plecat de la structura organizatorică a exploataţiilor agricole, detaliindu-se 

particularităţile principalelor tipuri de exploataţii agricole : 

 - exploataţia agricolă de tip familial (gospodăria agricolă individuală); 

 - ferma agricolă familială; 

 - societatea comercială agricolă; 

 - holdingurile şi complexele gigant; 

- regia autonomă agricolă. 

Apoi s-a procedat la analiza următorilor indicatori : 

 fondul funciar pe categorii de folosinţă şi proprietari; 

 structura culturilor în terenul arabil, pe grupe de culturi şi principlele 

culturi; 

 producţia medie la hectar la principalele culturi; 

 producţia totală şi destinaţia acesteia. 

În ultima parte a subcapitolului 3.1.,  s-a efectuat un studiu de caz privind 

rentabilitatea principalelor produse vegetale realizate la S.C. „PRESTATORUL” 

S.R.L. Tuluceşti, care face parte din zona agroeconomică Galaţi. 

În urma studiului efectuat, s-a desprins concluzia generală că activitatea S.C. 

„PRESTATORUL” S.R.L. Tuluceşti a fost rentabilă, la toate culturile înregistrându-se 

profit, cu o rată a eficienţei folosirii cheltuielilor de producţie, care s-a înscris între 24,3 



% (la porumb boabe pentru consum) şi 143,5 % (la ceapă uscată), media profitului brut la 

hectar fiind de 702 lei. 

În cadrul subcapitolului 3.2. se prezintă analiza structurii producţiei animale şi 

rezultatele obţinute în cadrul zonei agroeconomice Galaţi, în perioada 2002-2006. 

La început, s-a analizat evoluţia efectivelor de animale (pe specii şi categorii), 

apoi producţia totală animală şi producţia medie pe animal furajat, investiţiile, baza 

furajeră, mărimea exploataţiilor zootehnice (pe specii şi categorii), pe ansamblul zonei şi 

pe localităţi, destinaţia producţiei. 

În ultima parte a acestui subcapitol s-a realizat un studiu de caz privind eficienţa 

economică a producţiei de lapte de vacă la P.F.A. „SAVA ALEXANDRINA” Galaţi. 

Capitolul 4 se referă la « Consideraţii privind dezvoltarea agriculturii în zona 

agroeconomică Galaţi în contextul reglementărilor Uniunii Europeene ». 

În prima parte a capitolului se prezintă politicile naţionale de dezvoltare a 

agriculturii. Se trec în revistă foarte succint etapele de dezvoltare a agriculturii româneşti 

până în decembrie 1989 şi schimbările care au avut loc după 1990 şi până în prezent. Se 

pune accent pe „Planul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală 2000-2006”, 

care a vizat redresarea şi relansarea agriculturii în ansamblul său, având la bază „strategia 

dezvoltării agriculturii şi a spaţiului rural”. Sunt inventariate şi detaliate programele 

bugetare şi proiectele europene care au vizat sprijinul financiar pentru dezvolatrea 

agriculturii şi a spaţiului rural, insistându-se asupra programelor SAPARD, Fermierul şi 

FEADR. 

De asemenea, se prezintă Planul Naţional Strategic de Dezvoltare Rurală 

(PNS) 2007- 

2013, în care sunt stabilite direcţiile (axele) principale de dezvoltare a agriculturii, 

silviculturii şi  

a spaţiului rural: – creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier; – 

îmbunătăţirea mediului în spaţiul rural;– calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea 

economiei rurale;      -îmbunătăţirea guvernării locale şi promovarea potenţialului 

endogen al spaţiului rural. 



Se scot în evidenţă decalajele dintre agricultura României şi cea din Uniunea 

Europeană, prezentându-se numeroase exemple concrete până la aderarea României în 

Uniunea Europeană şi după aderarea din 1 ianuarie 2007. 

În partea a doua a capitolului sunt analizate politicile europene de dezvoltare a 

agriculturii, focalizându-se asupra Politicii Agricole Comune pentru perioada 2007-2013, 

bazată pe cele două instrumente financiare: Fondul European pentru Garantare 

Agricolă şi Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

De asemenea, sunt scoase în evidenţă fondurile structurale şi fondul de coeziune 

economică şi socială. 

Capitolul 5 are ca obiect „Variante de dezvoltare a agriculturii judeţului 

Galaţi şi a zonei agroeconomice Galaţi, prin atragerea fondurilor europene”. 

La începutul acestui capitol sunt evidenţiate propunerile privind variantele de 

dezvoltare a producţiei vegetale, punctându-se principalele obiective şi măsurile specifice 

ce ar trebui aplicate, insistându-se asupra particularităţilor judeţului Galaţi şi a zonei 

agroeconomice Galaţi. Se insistă asupra plăţilor directe pe unitatea de suprafaţă, 

relevându-se proiectele propuse pentru absorbţia fondurilor comunitare şi orientarea 

acestora cu precădere în achiziţia de tractoare, maşini şi utilaje agricole, lucrări de 

îmbunătăţiri funciare, dezvoltarea legumiculturii şi a culturilor energetice utilizate pentru 

biocombustibil etc. 

În continuare sunt prezentate propunerile de variante de dezvoltare a producţiei 

animale în judeţul Galaţi şi zona agroeconomică Galaţi.  

După ce se face o scurtă analiză a situaţiei actuale strategice privind creşterea 

animalelor, se prezintă obiectivele strategice şi măsurile principale, diferenţiate pe 

principalele specii: bovine, porcine, ovine şi păsări. Sunt detaliate şi aspecte legate de 

atragerea fondurilor interne şi comunitare, care au vizat: 

- susţinerea ameliorării populaţiilor de animale; 

- susţinerea îmbunătăţirii calităţii produselor de origine animală; 

- susţinerea măsurilor pentru producerea şi comercializarea produselor apicole. 

Sunt evaluate posibilităţile de reorganizare a exploataţiilor zootehnice şi de 

dezvoltare a dimensiunii acestora, prin atragerea fondurilor prin programul FEADR şi 

alte fonduri structurale. 



În ultima parte a capitolului 5 sunt prezentate variante de dezvoltare a serviciilor 

în agricultură prin accesarea fondurilor europene, măsura 3.4. 

Teza de doctorat se încheie cu concluziile generale, recomandările şi bibliografia. 


