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REZUMAT 

RESUME 

 

Teza de doctorat  intitulată „Cercetări privind rolul achizițiilor publice în susținerea mediului 

rural din județul Gorj” este structurată pe două părţi, una de documentare ştiinţifică, una de cercetări 

proprii, ambele părţi fiind materializate în şapte capitole. 

Teza de faţă îşi propune să atragă atenţia şi să stimuleze interesul pentru această temă de actualitate. 

Prezenta teză de doctorat reprezintă o încercare de a oferi o imagine cât mai completă asupra problematicii 

dezvoltării rurale şi a posibilităţii de susţinere a acesteia prin modernizarea serviciilor publice si adaptarea 

legislatiei europene in domeniul achizitiilor publice, de a face o radiografie a situaţiei existente şi, pe baza 

concluziilor desprinse, de a veni cu unele propuneri pentru arealul ales spre aprofundarea cercetărilor. 

Obiectivul general pe care mi l-am propus este studierea „Cercetări privind rolul achizițiilor 

publice în susținerea mediului rural din județul Gorj”,  la baza acestuia stând o serie de obiective 

specifice: 

- spatiul rural-particularitati si componente; 

- dezvoltare rurala-conditia dezvoltarii viitoare; 

- stabilirea metodologiei cercetării; 

- diagnoza spatiului rural romanesc; 

- cercetari privind gradul de dezvoltare a mediului rural din judetul Gorj in corelare cu achizitiile 

publice; 

- studiu de caz- influenta achizitiilor publice asupra dezvoltarii spatiului rural; 

-propuneri de plan de masuri . 

Importanța și actualitatea temei  rezidă din faptul ca in Rominia populatia se confrunta cu cel putin 

doua mari probleme: 

1.)-prima si cea mai grava este cea economica – deoarece  zona este incadrata cel putin din trei 

puncte de vedere in zona defavorizata ;-zona monoindustriala; -zona montana;  -zona rurala. Aceste fapte  

pina la urma duc la cea de a doua problema a zonei. 

2.)-scaderea populatiei active din zona-datorita scaderii natalitatii si dec a sporului natural al 

populatiei pe deoparte ,dar si efectului migrator al populatiei active.aici putem sa afirmam ca indicatorul 

migrator este negativ ,adica mai multe persoane parasesc zona decit cei care sosec in zona .La cei care 

parasesc zona ,contribuie in primul rind tineretul,cere aleg sa migreze in centrele mari din romania sau 

chiar in afara granitelor tarii. 

La nivel general etapele parcurse au fost: 

1. Formularea temei de cercetare şi a ipotezelor de lucru. Nu de puţine ori în această etapă se 

efectuează studii sumare preliminare, precum şi o intensă informare şi documentare. 

2. Fixarea calendarului de lucru, respectiv stabilirea cât mai exactă a datelor iniţiale şi finale ale 

tuturor  etapelor proiectului. Aici este foarte importantă distincţia între activităţile care trebuie desfăşurate 

obligatoriu într-o ordine cronologică şi activităţile care se pot desfăşura simultan. 

3. Recoltarea datelor din surse primare sau secundare. Culegerea datelor primare se realizează 

prin trei metode principale: observarea, ancheta şi experimentul. 

4. Prelucrarea informaţiilor utilizează fie metode descriptive, constând în simpla triere a 

răspunsurilor obţinute şi determinarea unor parametri ai colectivităţilor investigate, fie metode cauzale care 

pun în evidenţă relaţii de interdependenţă între variabilele de marketing supuse cercetării. 

5. Prezentarea rezultatelor are loc sub forma raportului final al cercetării care cuprinde de regulă 

cinci părţi: preambulul, rezumatul, concluziile şi recomandările, studiul propriu-zis şi anexele. 

Concret, principalele activităţi specifice cercetării desfăşurate în cadrul acestui studiu sunt: 



- Cercetare teoretică (identificarea şi evaluarea surselor de informaţii, culegerea şi analiza de 

informaţii secundare, pregătirea cadrului teoretic). Pe parcursul acestor faze, prin metoda analizei 

documentelor, sunt evaluate datele diferitelor surse statistice. 

- Evidenţierea gradului de dezvoltare a domeniului studiat într-un areal specific. 

- Propuneri concrete pe baza informaţiilor obţinute. 

Prima parte a tezei, cea a cercetărilor bibliografice, cuprinde două capitole. Primul capitol „Spațiul 

rural-particularități și componente” face o introducere în tematica bibliografică  a tezei, urmărind  

particularităţile specifice ale mediului rural.  

Definirea clară a ruralului este însă un demers greu de realizat, el fiind un termen generic, care 

acoperă realităţi foarte diferite.Studierea şi implicit definirea ruralului s-a realizat în etape şi de pe poziţii 

diferite, totul subsumându-se efortului de înţelegere a unei realităţi deosebit de complexe. Succesul 

noţiunilor utilizate stă în claritatea lor aparentă: frecvent, termenul „rural” este înţeles ca desemnând o 

entitate fizică, economică, socială şi culturală aflată în „contrapartidă” cu urbanul. Desigur criteriile pentru 

definirea caracterului urban sau rural al unei colectivităţi sau spaţiu relevă diferite concepţii adoptate, care, 

sintetic, se pot rezuma la trei: economic, sociologic şi geografic. 

- Economic, mediul rural se caracterizează prin predominarea activităţilor agricole şi a industriei de 

prelucrare, spaţiul rural având ca funcţie esenţială specifică producţia agricolă. 

- Sociologic, societatea rurală se caracterizează printr-un specific al modului de viaţă, 

comportament şi un sistem de valori distincte faţă de cel urban.  

- Geografic, mediul rural se diferenţiază prin modul de ocupare a spaţiului, modul de locuire, grupat 

sau dispersat. 

Potrivit definiţiei OCDE, în prezent, aproximativ o cincime din populaţia UE trăieşte în zonele 

rurale care reprezintă aproape jumătate din teritoriul UE-28. În conformitate cu cele mai recente statistici 

comunitar, actualmente, în UE  există 12 milioane de fermieri, iar agricultura şi industria agroalimentară – 

care este foarte dependentă de sectorul agricol pentru aprovizionare - reprezintă 6 % din PIB-ul comunitar 

generând, totodată, 46 de milioane de locuri de muncă. Satele din Uniunea Europeană sânt de asemenea 

defavorizate, din punct de vedere al veniturilor, comparabil cu centrele urbane. Astfel, conform unor 

rapoarte redactate de mai multe instituţii europene, veniturilor locuitorilor din sate sânt mai mici cu o 

treime decât ale orăşenilor, serviciile sânt mai puţin dezvoltate, iar accesul la Internet mai restrâns. 

Tendinţele care marchează zonele rurale vor determina o scădere drastică atât a numărului de persoane 

angajate în agricultură, cât şi a exploataţiilor. Din punct de vedere al venitului şi al ocupării regionale, 

agricultura (şi silvicultura) nu vor mai reprezenta baza economiei rurale a U.E. În medie, 5,5% din 

populaţia ocupată va fi angajată în acest sector, iar cifra va fi mai mare de 20% în foarte puţine regiuni. 

Tendinţa pe termen lung va fi marcată de o nouă scădere a numărului agricultorilor, cu o rată de 2-3% pe 

an. Noile activităţi şi sursele de venituri se vor realiza în exploataţii şi în afara acestora. Printre altele, 

producţia de materii prime reînnoibile destinate folosinţelor nealimentare în anumite sectoare ale pieţei sau 

în sectorul energetic, poate reprezenta o nouă şansă pentru agricultură şi silvicultură şi contribuie la crearea 

de locuri de muncă în zona rurală. În cursul anilor următori, se va acorda o importanţă crescândă realizării 

dezvoltării durabile a zonelor rurale, răspunzând astfel exigenţelor în materie de servicii ecologice. 

În conformitate cu cele mai recente statistici comunitare, actualmente, în UE  există 12 milioane de 

fermieri, iar agricultura şi industria agroalimentară – care este foarte dependentă de sectorul agricol pentru 

aprovizionare - reprezintă 6% din PIB-ul comunitar generând, totodată, 46 de milioane de locuri de muncă.  

Agricultura şi silvicultura reprezintă 77% din utilizarea terenurilor în Uniunea Europeană. Performanţele de 

mediu ale agriculturii pentru conservarea şi ameliorarea resurselor naturale în ultimii ani sunt diferite. Cele 

12 noi state membre adaugă aproximativ 55 de milioane de hectare de teren agricol la cel 130 de milioane 

de hectare din vechea Europă a celor 15, o creştere de 40%, deşi producţia în Europa celor 27 de state va 

creşte cu doar 10–20% pentru majoritatea produselor. Aceste date confirmă că marele potenţial de 

producţie agricolă al noilor state membre este încă departe de a fi utilizat pe deplin. Tendinţele care 



marchează zonele rurale vor determina o scădere drastică atât a numărului de persoane angajate în 

agricultură, cât şi a exploataţiilor. Din punct de vedere al venitului şi al ocupării regionale, agricultura (şi 

silvicultura) nu vor mai reprezenta baza economiei rurale a U.E. În medie, 5,5% din populaţia ocupată va fi 

angajată în acest sector, iar cifra va fi mai mare de 20% în foarte puţine regiuni. Tendinţa pe termen lung va 

fi marcată de o nouă scădere a numărului agricultorilor, cu o rată de 2-3% pe an.  

Ruralul modern este rezultatul unui proces complex, cu continuităţi şi discontinuităţi, care a început 

cu multe decenii în urmă şi continuă şi astăzi. Modelele noi de viaţă iau locul celor tradiţionale iar 

modernizarea satelor, a societăţilor rurale înseamnă transformarea tuturor componentelor acestui spaţiu 

social. Este un proces care are loc în contextul unui “rural” modernizat, aflat sub influenţa “urbanizării” şi a 

civilizaţiei industriale. Menţinându-şi, în schimb, procesul de modernizare prin caracteristicile sale, are o 

serie de implicaţii pozitive: 

a) nu suprimă cadrul tradiţional, nu elimină valorile şi, în general “semnele” distinctive, 

individualizante ale aşezărilor rurale, ci le valorifică, le integrează “noului mediu” ecologic şi socio-

cultural; 

b) presupune un schimb echilibrat de elemente între sat şi oraş, un “metabolism” optim pentru cele 

două tipuri de societate, o aculturaţie, o confruntare sau o “construcţie culturală” în măsură să favorizeze 

dezvoltarea specifică a celor două medii sociale; 

c) vizează mai mult aspectele calitative ale vieţii sociale (habitatul, modelele culturale etc.); 

d) modernizarea ruralului operează o delimitare relativ exactă dintre tradiţie şi tradiţionalism, între 

experienţă şi rutină, reuşind să surprindă acea supleţe lăuntrică a satului de a accepta inovaţia, raportând-o 

la tradiţie; 

e) modernizarea permite ritmuri de dezvoltare apropiate în toate domeniile şi palierele societăţii 

(economic, social, cultural); 

f) modernizarea tinde să devină “universală” şi permanentă afectând atât satul, cât şi oraşul, atât 

ruralul din zona de influenţă urbană cât şi “ ruralul profund, adică din afara zonelor suburbane sau 

periurbane”. 

Al doilea capitol al tezei „Dezvoltarea rurală” urmăreşte evidenţierea aspectelor reprezentative  

privitoare la dezvoltarea rurală, luând în calcul clarificarea conceptuală, principalele etape ale evoluţiei  

dezvoltării rurale  la nivel european, trăsăturile şi  principiile fundamentale dezvoltării rurale și elementele 

mediului rural pe care se sprijină dezvoltarea rurală. 

În preocupările U.E., dezvoltarea rurală ocupă un loc distinct, extrem de important, ca efect al 

conştientizării pericolului care ameninţă identitatea culturală, resursele naturale şi viabilitatea spaţiului 

rural. Justificăm prezenetul punct plecând de la o afirmaţie, oarecum celebră, care spune că ruralul trebuie 

gândit din perspectiva inceputului, nu ca pe o rezolvare a problemelor din viitorului si ca zona rurală nu 

trebuie să fie privită numai  ca o problemă, ci şi ca o posibilitate. De-a lungul timpului dezvoltarea rurală a 

evoluat, la ora actuală regăsindu-se o multitudine de forme şi concepte. Viitorul regiunilor rurale depinde în 

fond de trei factori: 

1. posibilităţile păstrării şi creşterii numărului locurilor de muncă;  

2. direcţia şi amploarea viitoare a migrării populaţiei (tineri, pensionari, turişti) între sat şi oraş;  

3. caracterul reglementărilor locale, regionale şi naţionale.   

În Europa, expresia „local development" este cea mai întâlnită, iar accentul care se pune pe acei 

actori ce pot contribuii la susţinerea dezvoltării rurale este unul deosebit, motivele fiind acelea că:  

- adună şi combină resursele umane şi financiare disponibile; 

- asociază actori în jurul proiectelor colective pentru a realiza îmbunătăţirea competitivităţii 

economice a zonei rurale; 

 - consolidează dialogul şi cooperarea între diferiţi actori rurali; 

- facilitează, prin interacţiunea diferiţilor parteneri, procesul de adaptare şi schimbare din sectorul 

agricol (de exemplu produsele de calitate, lanţuri alimentare) integrarea preocupărilor legate de mediu, 

diversificarea economiei rurale şi calitatea vieţii. 



Printre trăsăturile specifice ale dezvoltării rurale putem aminti următoarele:  

– Antropocentrism. În centrul dezvoltării rurale stă omul, respectiv comunitatea de oameni care 

trăieşte la ţară. 

– Complexitate. Direcţii specifice de dezvoltare: dezvoltarea agriculturii, dezvoltarea infrastructurii 

locale, dezvoltarea întreprinderilor, dezvoltarea comunităţii, dezvoltarea resurselor umane, ocrotirea 

mediului, cultivarea tradiţiilor culturale, programe sociale etc. 

– Caracter de microregiune. Cadrul teritorial fixat oferă transparenţă programelor de dezvoltare 

rurală. Priorităţile şi strategiile de dezvoltare sunt determinate de situaţia microregiunii date, de sursele ei 

ecologice, economice, umane, de tradiţiile culturale etc.  

– Activitate cu mai mulţi participanţi. Participanţii activi importanţi ai programelor de dezvoltare a 

microregiunilor sunt administraţiile locale, organizaţiile civice, întreprinderile şi specialiştii.  

– Bazat pe principii. Dezvoltarea regională în UE se bazează pe principiile enunţate în Declaraţia de 

la Cork. 

Pentru perioada 2014-2020, au fost stabilite trei obiective principale ale dezvoltării rurale la nivel 

european:  

 - producţia alimentară viabilă: să contribuie la securitatea alimentară prin sporirea competitivităţii 

agriculturii UE, oferind în același timp mijloacele pentru abordarea provocărilor cu care se confruntă 

sectorul de profil în ceea ce privește perturbările pieţei şi funcţionarea lanţului alimentar;  

 - gestionarea durabilă a resurselor naturale și politicile climatice: să asigure viabilitatea pe termen 

lung și potențialul agriculturii UE prin protejarea resurselor naturale de care depinde producţia agricolă;  

 - dezvoltarea teritorială echilibrată: să contribuie la dezvoltarea socioeconomică a zonelor rurale, 

promovând în acelaşi timp condiţiile adecvate pentru protejarea diversităţii structurale pe întregul teritoriu 

al UE. 

Partea a doua, cea a cercetărilor proprii debutează cu al treilea capitol al tezei, „Metodologia 

cercetării”, capitol consacrat materialului şi metodologiei de analiză. S-a considerat oportună stabilirea 

unei metodologii coerente de analiză, respectiv definirea terminologiei specifice şi a unor indicatori care 

cuantifică starea, caracteristicile şi potenţialul socio-economic. S-au clarificat:  

 Descrierea succintă a scopului şi obiectivelor propuse ale tezei  

 Etapele cercetării  şi sursele de informare 

 Localizarea cercetărilor în timp şi spaţiu. 

Al patrulea capitol al tezei „Diagnoza spațiului rural românesc”are la bază mai multe lini 

directoare: 

- delimitarea principalelor caracteristici ale agriculturii româneşti şi tipologia sistemelor agricole. 

-  identificarea tipologiei sistemelor agricole contemporane. 

Agricultura a fost cea mai importantă ramură a producţiei materiale până la al doilea război mondial 

şi continuă să ocupe un loc important în economia şi politica ţării noastre. România este o ţară industrial 

agrară şi doreşte să îşi modernizeze economia, în principal prin expansiunea industriei şi serviciilor, dar 

agricultura reprezintă în acest moment un sector prioritar, ce trebuie să se integreze treptat în economia 

naţională şi să îşi sporească rolul în antrenarea şi structurarea acesteia. Potenţialul pedoclimatic ridicat, 

existenţa unei industrii de producere a materialului agricol, care cu puţin efort ar putea ajunge competitivă, 

capacitatea de export, fac ca agricultura să constituie un sector de mare importanţă pentru economia 

românească. În etapa de tranziţie la economia de piaţă şi în perspectivă, agricultura are alături de industria 

alimentară şi turism o contribuţie specială la relansarea economică şi la echilibrarea schimburilor externe. 

Economia politică repetă fără încetare că accelerarea dezvoltării economice este strict raportată la 

producerea şi utilizarea surplusului economic. Această afirmaţie, deşi unanim acceptată, ascunde totuşi 

profunde dezacorduri cu privire la sensul cuvintelor şi al realităţilor pe care le desemnează, dezacorduri pe 

care le vedem cristalizându-se în discuţiile teoretice şi luptele politice asupra originilor şi destinaţiilor 

sectoriale ale surplusului economic. Agricultura rămâne, totuşi, ramura cea mai importantă în care se 



obţin produse destinate direct consumului alimentar ceea ce o situează în prim planul ierarhiei 

activităţilor care se desfăşoară la scară socială. Prin produsele agricole primare şi procesate pe care le oferă, 

agricultura asigură securitatea alimentară a populaţiei şi, prin aceasta, contribuie la asigurarea 

independenţei politice a ţării, lucru deosebit de important nu numai în era blocurilor militare şi politice ci şi 

în epoca actuală, dată fiind multiplicarea relaţiilor internaţiuni şi creşterea rolului pe care fiecare ţară îl 

joacă în viaţa internaţională, indiferent de mărimea ei geografică sau de dimensiunea ei economică. 

La nivel macro-economic, analiza condiţiilor creşterii potenţialului economic implică înţelegerea 

modului de formare a surplusului economic în cadrul proceselor de producţie şi mai ales a modului în care 

este ulterior folosit, investit sau risipit. Tocmai de aceea trecem peste definirea conceptului de surplus 

economic, abordând în continuare aspectele pragmatice legate de crearea surplusului, apoi absorbţia, 

economisirea şi investirea profitabilă a acestuia. În termeni pragmatici, problematica complexă a 

surplusului economic gravitează de fapt în jurul a trei întrebări fundamentale: 

- care sector de activitate contribuie cel mai mult la crearea surplusului economic; 

- care sector de activitate absoarbe cea mai mare parte a surplusului; 

- cum se explică că sectoarele de creare şi cele de absorbţie a surplusului pot să nu fie 

aceleaşi. 

Dezvoltarea şi modernizarea agriculturii determină adâncirea diviziunii muncii, a specializării şi. 

implicit, apariţia şi manifestarea unor sisteme agricole noi, alternative la cele existente în prezent. Sistemele 

din agricultură reprezintă unităţi funcţionale ale biosferei, ale cadrului natural şi social-economic, create 

pentru obţinerea producţiei vegetale şi animale, dirijate, controlate şi conduse de cultivator. Sistemele 

agricole trebuie echilibrate din punct de vedere economic, dar având la bază solide fundamente ecologice, 

legătura strânsă dintre om şi natură, adoptarea judicioasă a procedeelor industriale de cultivare a 

pământului şi plantelor în diferite condiţii de climă şi sol, cu menţinerea unor recolte bogate şi a unei 

productivităţi sporite a muncii. Toate sistemele agricole, mai vechi sau mai noi pun în ecuaţia evoluţiei lor 

viitoare acelaşi criteriu suprem: sănătatea omului. Acest criteriu presupune realizarea a două obiective: 

securitatea alimentară  si protecţia mediului. 

Principalele sisteme agricole practicate astăzi pe plan mondial sunt: 

1. Agricultura tradiţională sau familială; 

2. Agricultura intensivă sau industrială; 

3. Agricultura biologică; 

4. Permacultura; 

5. Agricultura durabilă: 

6. Agricultura ecologică. 

Fiecare sistem agricol abordează diferenţial aceste deziderate majore. în funcţie de o multitudine de 

factori cum ar fi: 

- gradul de dezvoltare general al economici; 

- abundenţă, calitate, şi accesibilitate resurselor din agricultură; 

- relaţiile şi structurile de producţie; 

- puterea de absorbţie a consumatorilor; 

- nivelul de civilizaţie, etc. 

Capitolul cu numărul cinci al tezei „Cercetări privind gradul de dezvoltare a mediului rural din 

județul Gorj în corelare cu achizițiile publice” urmăreşte 

– Fondul funciar si proprietatea de stat, privată şi publică; 

– Sistemul de achiziţii publice din România; 

– Actori importanţi care contribuie ladezvoltarea rurală la nivel european; 

– PNDR 2014-2020-program de finanţare a dezvoltării rurale româneşti. 

Suprafaţa agricolă deţinută de România pe locuitor este de 0,64 hectare, aproape dublu faţă de media 

ţărilor U.E.-15, niveluri apropiate de ţara noastră înregistrând doar Spania şi Franţa de 0,62 



hectare/locuitor, deci putem constata că potenţialul agricol al României este foarte mare în condiţii de 

performanţă şi eficienţă. 

În ceea ce priveşte dinamica utilizării terenurilor agricole se constată că în ultima jumătate de secol a 

avut loc o stabilizare a acestei structuri, fiind realizată o restructurare a modului de folosinţă a terenurilor 

agricole în sensul creşterii folosinţelor intensive în cadrul unor masive funciar – economice, crearea unor unităţi 

teritoriale de bază (ferme, sole, tarlale, parcele) de dimensiuni şi forme optime exploatării, stabilirea unei 

structuri a culturilor în concordanţă cu prevederile zonării producţiei agricole, în cadrul unor sisteme 

raţionale de agricultură.  

Începutul anului 1990 găseşte terenul agricol din România aflat în cea mai mare parte în proprietate 

publică. Prioritatea politicii agricole din România la acea dată a devenit retrocedarea pământului către 

vechii săi proprietari, deposedaţi de pământul lor în urma colectivizării forţate din anii 1950. Principalele 

coordonate ale acţiunii în sectorul agricol au fost: 

 decolectivizarea şi restituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor (eliminarea 

cooperativelor agricole de stat – CAP-urilor); 

 privatizarea întreprinderilor agricole de stat (IAS-urilor) şi concesionarea terenului public. 

Primul pas în ceea ce priveşte reformarea proprietăţii agricole a fost făcut prin intrarea în vigoare a Legii 

nr. 15/1990 privind societăţile comerciale. Sub incidenţa ei au intrat IAS-urile, care astfel au devenit 

Societăţi Comerciale. După această transformare a statutului lor, ele au fost supuse privatizării, fiind 

incluse în procesul mai cuprinzător de privatizare a activelor statului, fiind administrat de Fondul 

Proprietăţii de Stat (FPS). 

Efectul Legii 18/1991 a fost apariţia a trei tipuri de proprietate asupra terenurilor: domeniul public, 

domeniul privat al statului şi domeniul privat al persoanelor publice. Reforma funciară realizată în România 

a modificat în totalitate structura de proprietate a fondului funciar, astfel că suprafaţa totală a ţării de 

23.839,1 hectare, prezintă următoarea structură: 

- 71% în proprietatea privată, iar 29% este domeniul public al statului; 

- suprafaţa agricolă de 14709,3 hectare este proprietate privată în proporţie de 95,1% iar 4,9% 

aparţine domeniului public al statului; 

- suprafaţa forestieră de 6314,9 hectare este proprietate privată în proporţie de 25% iar domeniului 

public al statului îi aparţine 75% din suprafaţă. 

Proprietatea de stat şi cea privată nu mai trebuie să se opună una alteia, ci să constituie un tot unitar, 

având un singur scop comun: modernizarea agriculturii româneşti. 

Principalele tipuri de exploataţii agricole care s-au constituit şi au funcţionat îndată ce au beneficiat 

de condiţii legale, au fost:  

 gospodăriile agricole individuale (gospodăriile ţărăneşti privat-familiale) ; 

 asociaţiile agricole; 

 societăţile agricole ( constituite pe baza Legii nr. 36/1991); 

 societăţile agricole comerciale ( Legea nr. 31/1990). 

Unele forme de organizare sunt reconstituiri ale unor „modele” din trecutul mai îndepărtat 

(gospodăriile agricole individuale), altele conţin reminiscenţe din trecutul mai apropiat (formele asociative şi 

societăţile agricole comerciale cu capital integral sau majoritar de stat).   

De mai bine de 10 ani, peste 98% a producţiei agricole româneşti se obţine în sectorul privat şi totuşi 

acesta nu s-a dovedit a fi cadrul favorabil formării şi funcţionării unei pieţe concurenţiale. Cauzele se 

regăsesc în starea de subzistenţă a agriculturii ţărăneşti, datorată  slabei înzestrări tehnico-materiale şi cu 

lipsa unui management corespunzător au condus la un declin constant al producţiei agricole. Structura 

producţiei agricole s-a schimbat semnificativ în ultimii 12 ani. Astfel, plecând de la o structura relativ 

echilibrata în 1990 (53% produse vegetale si 47% produse animale), s-a ajuns în perioada 1991 – 1998 la 

una în care în medie, produsele vegetale deţineau 60%, iar cele animale 40%. În 2010, proporţia s-a mai 

îmbunătăţit, acesta fiind de 58%, respectiv 42%, iar în anul 2015 producţia vegetală a ajuns la 60,2 %, iar 

cea animală la 38,3%.  



Achizițiile publice joacă un rol important în canalizarea fondurilor structurale și de investiții 

europene. Se estimează că aproximativ 48 % din fondurile structurale și de investiții europene sunt 

cheltuite în cadrul achizițiilor publice. În statele membre, proiectele cofinanțate de fondurile UE trebuie să 

respecte normele aplicabile în materie de achiziții publice, care garantează cel mai bun raport calitate-preț 

și o concurență loială pe piață. Transparența și integritatea în cadrul procedurilor relevante sunt, de 

asemenea, esențiale pentru menținerea încrederii cetățenilor în autoritățile publice.Din toate aceste motive, 

implementarea corectă și consecventă a normelor în materie de achiziții publice duce la obținerea de 

beneficii în termeni de eficiență și de eficacitate pentru toate părțile implicate. 

Capitolul cu numărul şase, „Proiectarea strategiei de dezvoltare durabilă în arealul Tîrgu-Jiu” 

urmăreşte: 

– Concluzii preliminare privind nevoia de finantare a zonei studiate; 

– Identificarea unor domenii de activitate ce  trebuie  luate in calcul in cazul dezvoltarii rurale 

durabile viitoare; 

– Proiectarea strategiei de dezvoltare rurală durabilă a arealului Tirgu-Jiu. 

În prezent, 90% din totalul localităţilor rurale  nu beneficiază de o reţea de canalizare şi nici nu au 

staţie de epurare a apei. Doar 10% dintre localităţi sunt racordate la reţele de apă şi canalizare. Dacă, în 

ultimii doi ani, în mai multe localităţi din zona au fost demarate proiecte vizând reţele de apă, în ceea ce 

priveşte canalizarea, acesta este încă un vis greu de pus în practică.   

Producătorii  din zona sunt, de asemenea, dependenţi de firmele care deţin monopolul principalelor 

materii prime şi materiale necesare procesului de producţie şi pe care le comercializează la preţuri foarte 

mari, cu plata la termen. Dacă termenul este depăşit, preţurile pot fi majorate cu până la 15%. 

Sub presiunea creditelor cu plata la termen contractate, producătorii se găsesc adesea într-o situaţie 

fără ieşire şi acceptă aceste preţuri. Din veniturile încasate, cei mai mulţi dintre producători nu îşi 

recuperează nici măcar cheltuielile de producţie, astfel că de profit, care este, de altfel, raţiunea oricărei 

activităţi economice, nici nu poate fi vorba. 

Marea şansă pentru dezvoltarea localităţilor din mediul rural pare să fie reprezentată, după aderare, 

de Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, prin care se dau, pe bază de proiecte, bani europeni din 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. Acesta este un instrument de finanţare creat de 

Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune-adică a 

seturilor de reguli şi mecanisme menite să reglementeze producerea, procesarea şi comercializarea 

produselor agricole în Uniunea Europeană. 

Pe baza concluziilor preliminarii desprinse s-a elaborat în partea a doua a capitolului o  strategie de 

dezvoltare rurală durabilă pentru arealul Tirgu-Jiu. 

 Ultimul capitol al tezei „Studiu de caz-influența achizițiilor publice asupra dezvoltării spațiului 

rural” urmăreşte trasarea unor concluzii cu privire la gradul de satisfactie a populatiei cu privire la 

fondurile europene. 

Concluziile cercetării se împart în cele doua direcții date de obiectivele de la care s-a pornit și 

anume tipologia gospodariilor din localitate și opinia acestora vis-à-vis de aceasta. 

Subiectii provin din mediul economic al zonei studiate.Au virsta cuprinsa intr20 si 60 de ani  sunt 

atit barbati cit si femei avind situatii familiale diferite si au venituri cuprinse intre 500-1500$ si peste.Acesti 

oameni si-au format o parere foarte bine conturata despre achizitiile publice si despre mediul economic .Se 

poate afirma ca sunt nemultumiti de starea actuala din economie si doresc o schimbare vizind inbunatatirea 

climatului economico-social.Avind in vedere cele constatate sunt dispusi sa ajute sau chiar sa se implice in 

inbunatatirea vietii economice a zonei.Pentru a face ca lucrurile sa mearga mai bine, recunosc ca nu cunosc  

intreaga legislatie a achizitiilor publice si cred ca cel mai util ar fi infiintarea unor O N G -uri in vederea 

informarii si ajutorului in scopul intocmirii unui ghid in privinta informarii si indrumarii in domeniul 

achizitiilor publice 



Dintre problemele menționate, singura relevantă proiectului este lipsa de informații disponibile 

despre achizitiile publice. Celelalte sunt în general probleme generice, ce nu au un impact semnificativ 

asupra comunitatii si a economiei zonei. 

Lucrarea de faţă reprezintă o încercare de a oferi o imagine cât mai completă asupra problematicii 

caracteristice zonei luate în studiu, de a face o radiografie a situaţiei existente din punct de vedere 

economic, social, ecologic şi cultural, de a propune soluţii de diminuare a decalajelor înregistrate în această 

zonă, de a scoate în evidenţă că dezvoltarea turistică a acestui teritoriu poate constitui o cale relansare 

economică a zonei. În aceste condiţii, prezenta lucrare  abordează o temă de actualitate şi de importanţă 

majoră. Teza de faţă îşi propune să atragă atenţia şi să stimuleze interesul pentru această temă de 

actualitate. 

Teza se încheie cu o serie de concluzii și propuneri, și cu o amplă bibliografie, adecvată tematicii 

supuse analizei. 

 


