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REZUMAT 
        Teza de doctorat intitulată „STUDII PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ PE 

MICROZONE A AGRICULTURII JUDEŢULUI BACĂU” are ca scop principal 

identificarea de microzone cu specific socio-economic şi cultural comun din  judeţul Bacău, 

urmărind atât factorii de favorabilitate agricoli – potenţial, randamente, structuri, dar şi aspectele 

socio-culturale ce conferă unui anumit areal atractivitate. Prin analiza microzonelor se caută 

explicaţii asupra cauzelor ce conduc la stagnarea unor zone cu potenţial agricol ridicat în 

comparaţie cu alte zone mai sărace în resurse dar cu o dinamică a dezvoltării superioară. În acest 

context, s-a acordat o atenţie deosebită atitudinii comportamentale a unor grupuri de comunităţi 

rurale băcăuane  angajate în competiţie pentru selecţia Grupurilor de Acţiune Locală în cadrul 

Programului LEADER. 

        În cadrul cercetării s-au urmărit următoarele obiective:  

- studiu bibliografic privind dezvoltarea rurală durabilă; 

- studiu privind stadiul ruralului şi efectele aderării europene asupra acestuia; 

- analiza factorilor determinanţi privind dezvoltarea durabilă pe microzone a 

agriculturii judeţului Bacău; 

- studiu privind mediul de afaceri din zonele rurale ale judeţului Bacău; 

- analiza gradului de pregătire a populaţei rurale pentru finanţările europene pe 

bază de proiecte; 

- influenţa factorilor care condiţionează dezvoltarea durabilă în zonele rurale ale 

judeţul Bacău; 
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          Primul capitol al tezei se intitulează „ASPECTE  TEORETICE  ŞI  STADIUL 

CERCETĂRILOR PRIVIND  DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ LA NIVEL 

MONDIAL ŞI NAŢIONAL”.  

         Acest capitol începe cu clarificări conceptuale între termeni precum dezvoltarea rurală, 

dezvoltarea durabilă, sau agricultură durabilă. Sunt definite apoi obiectivele agriculturii 

durabile, precum şi diferenţele conceptuale între agricultura biodinamică, organică, biologică, 

ecologică. Finalul capitolului aduce în discuţie rolul administraţiei publice locale şi a populaţiei 

în procesul de dezvoltare rurală, cu o dezvoltare a conceptului de capital social. 

          Capitolul II defineşte scopul cercetării, obiectivele şi metodologia utilizată. Sunt 

menţionate sursele de informaţii şi tehnicile de colectare a informaţiilor necesare. Astfel, scopul 

cercetării constă în identificarea de microzone cu specific socio-economic şi cultural comun din 

judeţul Bacău, urmărind atât factorii de favorabilitate agricoli – potenţial, randamente, structuri, 

dar şi aspectele socio-culturale ce conferă unui anumit areal atractivitate.  

            Prin analiza microzonelor se caută explicaţii asupra cauzelor ce conduc la stagnarea unor 

zone cu potenţial agricol ridicat în comparţie cu alte zone mai sărace în resurse dar cu o dinamică 

a dezvoltării superioară.  

            În acest context, s-a acordat o atenţie deosebită atitudinii comportamentale a unor grupuri 

de comunităţi rurale bacăuane angajate în competiţie pentru selecţia Grupurilor de Acţiune 

Locală în cadrul Programului LEADER - program prin care membrii comunităţilor locale sunt 

invitaţi să participe la decizie, să elaboreze şi să implementeze strategii originale de dezvoltare, 

punând accent pe unicitatea spaţiului natural şi a tradiţiei, crearea de noi locuri de muncă, dar 

mai ales îmbunătăţirea abilităţilor de auto-organizare a comunităţilor rurale, în vederea 

promovării coeziunii sociale. 

          În cadrul Capitolului III se studiază  ruralul românesc şi efectele aderării europene asupra 

acestuia. Conform Ordinului comun nr. 173 din 03.03.2004 al Ministerului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului 

Integrării Europene, un areal anume este considerat „rural” dacă sunt dominante, individual sau 

cumulativ, următoarele caracteristici: 

a) majoritatea terenurilor sunt utilizate pentru:  

- activităţi economice de producţie şi valorificare a producţiei agricole, silvice, 

piscicole şi de acvacultură, precum şi activităţi de protecţie şi conservare a 

mediului; 
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- activităţi economice neagricole: mesteşugăreşti şi de mică industrie, pentru 

prelucrarea şi valorificarea materiilor prime preponderent locale, artizanat, 

servicii şi alte asemenea; 

b) populaţia locală este sub nivelul de 5.ooo de locuitori. 

          Capitolul continuă cu evidenţierea aspectelor de particularizare ale Regiunii Nord-Est, 

alcătuită din şase judeţe: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui.  

În continuare  este reliefat caracterul primordial al agriculturii ca principal factor al 

dezvoltării rurale, fiind analizate dezavantajele structurale ale agriculturii româneşti, situaţia 

agriculturii ecologice, manifestarea moştenirii culturale, descrierea şi analiza disparităţilor cu 

privire la furnizarea serviciilor în spaţiul rural, precum şi nivelul scăzut de instruire. 

          Capitolul se incheie cu aspectele care definesc evoluţia ruralului românesc în perioada de 

postaderare la Uniunea Europeană.  

Este prezentat suportul financiar, angajamente asumate de România, categoria produselor 

pentru care s-a obţinut recunoaşterea şi protecţia denumirilor de origine şi geografice, precum şi 

efectele aderării în ce priveşte evoluţia preţurilor.  

          CAPITOLUL IV intitulat „STUDIUL CADRULUI NATURAL AL JUDEŢULUI 

BACĂU”, conţine informaţii legate de delimitarea geografică, relieful, clima şi solurile, factorii 

limitativi ai nivelului producţiilor agricole, hidrografia, fauna si flora. 

        CAPITOLUL V  prezintă agricultura Judeţului Bacău, respectiv structura terenurilor 

agricole pe categorii de folosinţă,  structura culturilor, nivelul producţiilor vegetale si animaliere. 

        CAPITOLUL VI intitulat „STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ PE 

MICROZONE A AGRICULTURII JUDEŢULUI BACĂU” începe prin a face o distincţie clară 

între obiectivele urmărite prin amplasarea teritorială a producţiei agricole în condiţii diferite de 

organizare statală, interesul deplasându-se de la maximizarea producţiei globale către 

maximizarea efectelor economice, cu minimalizarea impactului negativ asupra mediului 

ambiant. Capitolul continuă cu fundamentarea pe criterii ştiinţifice a microzonelor de producţie 

agricolă, zonarea fiind abordată în mod diferit în perioade istorice diferite. Asfel, în anii `70 din 

secolul trecut, studiile privind zonarea producţiei au stabilit profilul zonal şi ramura de bază, 

care fundamentau sarcinile de plan şi alocarea resurselor. S-au  stabilit astfel 13 zone judeţene 

de producţie în judeţul Bacău. 

           După ce România a devenit ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, calitate în 

care a devenit beneficiară de fonduri europene de preaderare (agriculturii şi dezvoltării rurale 

fiindu-i alocate sume importante prin programul SAPARD) au fost stabilite zone de potenţial  
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agricol, accesul fermierilor la sprijin financiar pentru modernizarea explotaţiilor fiind 

condiţionat de gradul de favorabilitate al zonei pentru anumite culturi agricole. 

Capitolul se încheie cu o analiză a factorilor determinanţi privind dezvoltarea durabilă pe 

microzone a agriculturii judeţului Bacău, cu evidenţierea productivităţii muncii şi a mentalităţii 

lucrătorilor din agricultură. În încheierea capitolului este prezentată metodologia  LEADER 

privind strategia de dezvoltare rurală durabilă. 

CAPITOLUL VII conţine cercetări proprii concretizate in două studii de caz privitoare la 

unele aspecte legate de dezvoltarea durabilă a agriculturii din judeţul Bacău.  

Primul studiu se refera la gradul de pregatire al populaţiei rurale din comunele 

Brusturoasa, Urecheşti, Tamaşi şi Plopana pentru finanţările europene pe bază de proiecte. Al 

doi-lea studiu urmăreşte influenţa factorilor care condiţionează dezvoltarea durabilă în zonele 

rurale acoperite de Grupurile de Acţiune Locală (GAL) de pe valea Trotuşului .  

Teza se finalizează cu concluzii şi recomandări rezultate în urma studiilor şi analizelor 

efectuate, precum şi trimiterea la 187 de titluri bibliografice cu evidenţierea lucrărilor proprii. 

 


