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 Teza de doctorat ,,STUDII PRIVIND DEZVOLTAREA RURALĂ ÎN MICROZONA 

ŢIBĂNEŞTI, JUDEŢUL IAŞI” are menirea de a prezenta realitatea microzonei Ţibăneşti, 

respectiv gradul de dezvoltare a comunelor Ţibana, Ţibăneşti, Tansa şi Dagîţa, aşa cum este 

percepută de către populaţia locală, respectiv, descrierea proiecţiilor privind măsurile de 

implementare a strategiilor de dezvoltare locală la nivelul fiecărei comune şi a strategiei globale de 

dezvoltare a unei exploataţii agricole din acest areal. 

 Lucrarea este structurată în două părţi distincte: o parte teoretică descrisă în capitolul I şi o 

parte de cercetări proprii, detaliată în cinci capitole. În plus, în teză sunt  incluse şi rezumatul, 

introducerea şi bibliografia. 

Partea I vizează studiul bibliografic în domeniul dezvoltării rurale, aspecte care sunt 

prezentate în cadrul capitolului I : ,,Studiu bibliografic privind dezvoltarea rurală în străinătate 

şi în România”. În cadrul acestui capitol sunt detaliate aspecte privind definirea, structura şi 

funcţiile spaţiului rural, cu evidenţierea caracteristicilor spaţiului rural românesc, faţă de cel al 

Uniunii Europene.  

Dezvoltarea rurală reprezintă o emblemă a societăţii iar prezentarea succintă a acesteia este 

inclusă  în cel de-al doilea subcapitol prin tratarea aspectelor privind evoluţia istorică, politicile de 

dezvoltare rurală, regiunile de dezvoltare economică şi a indicatorilor gradului de dezvoltare rurală 

din ţara noastră.  

Întrucât zona studiată face parte din Regiunea Nord Est, iar multe dintre particularităţile şi 

problemele întâlnite în acest areal, sunt caracteristice şi microzonei Ţibăneşti, am considerat ca fiind 

oportună prezentarea Regiunii Nord Est, în ceea ce priveşte analiza indicatorilor socio-economici şi 
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analiza punctelor tari şi a punctelor slabe, respectiv a oportunităţilor şi ameninţărilor posibile, care 

au stat la baza elaborării strategiei de dezvoltare a regiunii.  

În partea a doua a tezei de doctorat intitulată ,,Rezultate obţinute şi interpretarea acestora” 

s-au prezentat cercetările proprii întreprinse în cadrul microzonei Ţibăneşti, judeţul Iaşi.  

În capitolul al II-lea „Scopul, obiectivele şi metoda de cercetare” se prezintă scopul şi 

obiectivele cercetării, evidenţiind metodele şi instrumentele de cercetare. Sistemul metodologic a 

prevăzut culegerea şi prelucrarea datelor, analiza rezultatelor şi formularea concluziilor şi 

propunerilor, prin metode şi procedee specifice: analiza S.W.O.T., ancheta sociologică pe bază de 

chestionar, comparaţia, analize indicatorilor specifici ş.a. 

Principalele obiectivele au avut în vedere următoarele: 

 analiza principalelor produse agricole obţinute în această zonă, în condiţiile în care 

agricultura reprezintă principala ramură economică; 

 analiza investiţiilor efectuate în ultima perioadă legate de infrastructura tehnică a 

microzonei, sub aspectul beneficiilor de care beneficiază comunitatea locală, respectiv 

impactul acestora asupra mediului înconjurător; 

 efectuarea unei anchete cu chestionar scris pentru evidenţierea aspectelor pozitive şi 

negative în ceea ce priveşte gradul de echipare tehnică a localităţii, priorităţile sociale ş.a., 

aşa cum sunt percepute de locuitorii localităţii Ţibăneşti; 

 descrierea recomandărilor privind obiectivele şi măsurile de realizare a strategiilor locale 

de dezvoltare; 

 analiza unei exploataţii agricole din cadrul microzonei Ţibăneşti şi elaborarea strategiei de 

dezvoltare globală a unităţii. 

Aceste aspecte au fost realizate în mod sistematic iar rezultatele au fost prezentate prin 

diferite metode ( metoda monografică, analiza diagnostic, metoda  comparaţiei şi a indicatorilor 

specifici). 

În capitolul III, ,,Condiţiile naturale, sociale şi economice ale microzonei Ţibăneşti, 

judeţul Iaşi”, s-a delimitat microzona studiată sub aspectul amplasamentului geografic şi s-au 

prezentat condiţiile de relief, climă, sol, vegetaţie şi faună ce caracterizează acest areal, 

continuându-se cu prezentarea succintă a celor patru comune componente ale microzonei Ţibăneşti. 
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Harta fizică a microzonei Ţibăneşti, judeţul Iaşi 

 

Caracteristicile sociale şi economice ale zonei studiate au fost evidenţiate printr-un sistem 

de indicatori care au făcut posibilă conturarea imaginii privind resursele umane, activitatea agricolă 

şi potenţialul industrial. Principalii indicatori analizaţi se referă la următoarele aspecte: 

- resursele umane şi infrastructura socială; 

- structura fondului funciar; 

- structura terenului arabil pe culturi; 

- dimensiunea exploataţiilor agricole; 

- producţiile vegetale totale şi medii obţinute la principalele culturi agricole; 

- producţiile animale; 

- potenţialul turistic şi industrial al microzonei. 

În capitolul IV ,,Analiza investiţiilor efectuate în perioada 2003 – 2008 în microzona 

Ţibăneşti, judeţul Iaşi, prin intermediul fondurilor nerambursabile”, după ce s-au făcut o serie 

de consideraţii generale privind situaţia actuală a resurselor de apă şi a poluării din ţara noastră, am 

analizat investiţiile realizate la nivelul celor patru comune prin intermediul fondurilor 

nerambursabile, sub următoarele aspecte: locul execuţiei, costurile investiţiilor şi sursele de 

finanţare, rezultatele tehnice obţinute, beneficiile de care dispun în prezent locuitorii zonei, 

respectiv impactul asupra comunităţiilor locale şi asupra mediului înconjurător. 

Valoarea totală a celor cinci investiţii majore realizate în perioada 2003–2008, se ridică la 39 

milioane lei, iar patru dintre acestea au fost implementate pentru înfiinţarea, extinderea sau 

modernizarea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare a unor localităţi şi unul pentru 

modernizarea reţelei de drumuri comunale. 
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Investiţiile majore realizate în fiecare comună sunt:  

a) În comuna Ţibana ,,Alimentare cu apă a localităţilor Ţibana, Gîrbeşti, Poiana 

Mănăstirii, Alexeni şi Moara Ciornei”;  

b) În comuna Ţibăneşti ,,Înfiinţare sistem alimentare cu apă potabilă a localităţilor Tansa, 

Suhuleţ din comuna Tansa) şi a localităţilor Jigoreni şi Vălenii din comuna Ţibăneşti, 

judeţul Iaşi”. 

c) În comuna Tansa: ,,Extindere reţea de alimentare cu apă, înfiinţare  reţea de canalizare 

şi staţie de epurare pentru satele Suhuleţ şi Tansa, judeţul laşi". 

d) În comuna Dagîţa, prima investiţie este reprezentată de ,,Alimentare cu apă în sistem 

centralizat în satele Dagîţa şi Mănăstirea, comuna Dagîţa, judeţul Iaşi, construire 

sistem de canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate în satul Dagâţa", iar a doua 

investiţie ,,Modernizare drum comunal DC 73 A Dagîţa, judeţul Iaşi – Poienari, judeţul 

Neamţ”. 

Obiectivele de investiţii privind alimentarea cu apă nu generează impact semnificativ 

asupra mediului, dar se poate afirma cu certitudine că au un impact pozitiv foarte important pentru 

îmbunătăţirea accesului la utilităţi, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a membrilor comunităţilor şi 

pentru dezvoltarea economică şi socială a microzonei. 

Impactul asupra comunităţii locale, prin modernizarea drumului comunal este foarte mare, 

în sensul pozitiv, deoarece membrii comunităţilor beneficiază de un transport confortabil şi civilizat, 

indiferent de anotimp, prin facilitarea accesului autovehiculelor şi reducerea consumului de 

combustibil. Toate acestea duc la o îmbunătăţirea a nivelului de viaţă şi civilizaţie şi la o dezvoltare 

socio-economică a localităţilor respective, pentru atragerea investitorilor. 

În cadrul capitolul V : ,,Strategia de dezvoltare rurală din microzona Ţibăneşti, judeţul 

Iaşi”, în prima parte, am prezentat importanţa strategiei, prin aspecte ce privesc conceptul, tipurile, 

obiectivele şi măsurile unei strategii, deoarece, privind istoria, se poate afirma că a existat şi există 

tot timpul o gândire strategică, în orice domeniu şi în orice moment. 

În continuare, am efectuat un studiu de caz bazat pe sondajul statistic cu chestionar scris, care 

a fost administrat la 50 persoane din toate mediile sociale, din localitatea Ţibăneşti. Scopul acestui 

studiu a fost acela de a stabili nivelul economic şi social al populaţiei, infrastructura socială, 

respectiv, priorităţile în cadrul investiţiilor propuse în microzona Ţibăneşti, analizându-se 

următoarele aspecte: numărul membrilor de familie, spaţiul administrativ al gospădăriilor, venitul 

mediu lunar, suprafaţa terenului agricol aflat în proprietate şi gradul de parcelare a acestuia, 

vânzarea de produse agricole, posibilităţile de finanţare din mediul rural, infrastructura localităţii,  
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componenta  socială  şi echiparea tehnică, aprecieri privind propunerea de trecere în categoria 

oraşelor a localităţii Ţibăneşti, participarea civică a locuitorilor la iniţiative noi. 

După prelucrarea şi analiza datelor, s-a desprins concluzia clară că microzona este o destul 

de săracă, dar cu reale posibilităţi de dezvoltare, iar în ceea ce priveşte componenta socială, 

populaţia conştientizeză importanţa accesării programelor cu finanţare europenă, pentru că dacă nu 

vor reuşi să profite de şansa fondurilor nerambursabile şi nu vor implementa programe prin care să 

stimuleze dezvoltarea mediului rural din care fac parte, în anii viitori, componenta economică, 

tehnică şi socială va rămâne la acelaşi nivel  sau va scădea. 

Priorităţile regionale şi măsurile care se vor lua privind realizarea obiectivelor strategice 

trebuie să ţină cont de punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi riscurile care sunt 

evidenţiate în cadrul analizei S.W.O.T. a teritoriului, a populaţiei şi a activităţii economice din 

microzona Ţibăneşti. 

Modelul de dezvoltare rurală a microzonei luată în studiu, are în vedere specificul 

acesteia şi oportunităţile constatate în urma analizei multidisciplinare efectuate, urmând ca 

rezultatele să conducă spre un obiectiv general  -  revitalizarea şi eficientizarea arealului cercetat.  

Acest obiectiv prioritar, am considerat că poate fi atins prin elaborarea şi implementarea unei 

strategii bazată pe un set de măsuri integrate, care urmăresc, îndeplinirea obiectivelor parţiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele strategiei de dezvoltare din microzona Ţibăneşti, judeţul Iaşi 
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Proiecţiile privind măsurile şi obiectivele strategiei de dezvoltare rurală locală privesc 

dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii, dezvoltarea economică, dezvoltarea social- culturală 

şi armonizarea structurilor agricole din microzona Ţibăneşti. 

 Cel de-al doilea studiu de caz a avut drept scop elaborarea strategiei de dezvoltare a 

Societăţii Agricole ZOOCERCOM, Ţibana, unitate economică aflată în arealul microzonei 

Ţibăneşti.  

Analiza unităţii a scos în evidenţă aspecte cu privire la obiectul de activitate, condiţiile 

naturale, suprafeţele cultivate în perioada 2007 – 2009, producţiile medii obţinute şi indicatorii 

financiari realizaţi conform bilanţurilor anuale.  

Astfel, în perioada studiată, Societatea Agricolă ZOOCERCOM Ţibana, la finele fiecărui 

exerciţiu financiar, a înregistrat profit. Valoarea excedentului înregistrează valori modeste, cu o 

creştere slabă în 2009, dar şi cu o scădere de cca.  27 % în anul 2008 faţă de 2007. 

Strategia unităţii pentru perioada următoare  va trebui să determine creşterea progresivă a 

cifrei de afaceri, pentru a exista posibilitatea achitării creditelor contractate şi de a achiziţiona alte 

utilaje şi maşini agricole. 

Societatea agricolă ZOOCERCOM Ţibana va trebui să abordeze o strategie globală de 

dezvoltare, care să aibă în vedere puntele tari şi punctele slabe din microzona Ţibăneşti, respectiv 

să beneficieze de oportunităţile microzonei  şi să poată reduce la minim efectul negativ al  

ameninţărilor posibile. 

Principalele obiective strategice propuse, pe care unitatea trebuie să le realizeze în perioada 

următoare sunt: 

- extinderea suprafeţei totale cultivate; 

- introducerea de culturi noi cu productivitate ridicată; 

- orientarea spre agricultura ecologică, durabilă şi prietenoasă cu mediul; 

- diversificarea activităţii agricole prin prelucrarea producţiei obţinute (transformarea 

producţiei de grâu şi porumb şi vânzarea produselor ca marfă); 

- realizarea de contracte de parteneriat cu furnizorii şi clienţii în condiţii financiare  

favorabile; 

- achiziţionarea de maşini şi utilaje agricole noi; 

- modernizarea spaţiilor de depozitare; 

- accesarea de fonduri nerambursabile prin realizarea de proiecte pentru extinderea, 

modernizarea sau diversificarea activităţii societăţii analizate. 
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În funcţie de specificul fiecărei unităţi, această strategie poate fi implementată şi la nivelul 

altor unităţi din zona cercetată. 

Impactul implementării strategiilor de dezvoltare a exploataţiilor agricole din microzona 

Ţibăneşti asupra comunităţii locale va genera efecte favorabile pentru locuitorii zonei, 

determinând o creştere a calităţii vieţii, prin crearea de noi locuri de muncă. 

De asemenea, strategiile globale de creştere a exploataţiilor, vor trebui să se integreze cu 

strategiile de dezvoltare locală, pentru ca impactul acestora să determine efecte pozitive pentru 

mediul înconjurător. 

Spaţiul rural din microzona Ţibăneşti are nevoie de o agricultură plurifuncţională, 

competitivă, dar şi complementară cu celelalte servicii. 

De asemenea, în arealul cercetat, este necesară o infrastructură modernă corelată cu nevoile 

actuale ale vieţii comunităţilor din satele componente şi cu activitatea economică din cadrul 

microzonei. 

Capitolul VI prezintă principalele concluzii şi recomandări rezultate în urma cercetării 

efectuate.    

 

 

 

 

 

 

 

 


