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Rezumat  
 

Spaţiul rural în România reprezintă o componentă cardinală a evoluţiei de 
ansamblu a economiei româneşti. Trei resurse rurale dau adevărata dimensiune a 
necesităţii restructurării agriculturii şi dezvoltării rurale în ţara noastră: suprafaţa 
agricolă utilă (14,8 mil. ha), forţa de muncă agricolă (3,5 milioane) şi suprafaţa totală a 
spaţiului rural (90% din suprafaţa ţării). 

Dacă la aceste caracteristici rurale ale României, adăugăm faptul că ţara noastră a 
aderat de puţin timp la Uniunea Europeană, apare evidentă necesitatea ca întreg 
ansamblul rural să devină în scurt timp un sistem economic şi social modern, 
performant şi dinamic. 

În această perspectivă România trebuie să adopte politici rurale care să cuprindă 
elemente de accelerare a procesului de compatibilizare, în special în reglementarea 
dreptului la proprietate şi garantarea acestuia, dar şi în ameliorarea infrastructurii şi a 
educaţiei pe acest segment specific. 

În precizarea politicilor agrare şi rurale însă, trebuie să se pornească de la faptul că 
agricultura nu este numai o ramură economică producătoare de marfă şi profit, ci este şi 
un mod de viaţă, iar spaţiul rural nu este numai un spaţiu de producţie, ci este, în acelaşi 
timp un spaţiu social şi cultural cu implicaţii complexe asupra stării de ansamblu a unei 
naţiuni. 

În aceste condiţii, prezenta lucrare realizează un studiu referitor la dezvoltarea 
spaţiului rural având în vedere teorii, problematică, interdependenţe şi constrângeri. 
Analiza efectuată reliefează particularităţile şi funcţiile spaţiului rural insistând asupra 
conceptului de dezvoltare rurală şi asupra elementelor ce reprezintă resursele şi factorii 
acestei dezvoltări. 

Lucrarea a fost concepută ca un tot unitar, deşi este sistematizată pe opt capitole 
strict conturate. Teza de doctorat are o extindere de 286 de pagini, din care studiu de 
literatură 80 pagini, contribuţii proprii (materialul şi metodele de lucru, analizele 
efectuate, rezultate şi concluzii) 196 pagini, bibliografie 10 pagini, cuprinzând în total 
86 figuri, 48 tabele şi 179 trimiteri bibliografice. 
  

Teza de doctorat cu titlul „Studii privind strategiile de dezvoltare a spaţiului 
rural din judeţul Iaşi”, are ca obiective principale: 

• realizarea unei cercetări bibliografice privind stadiul actual al dezvoltării 
spaţiului rural şi  elementele ce reprezintă resursele şi factorii acestei dezvoltări; 

• realizarea unei cercetări asupra programelor şi strategiilor de dezvoltare rurală 
pentru principalele ţări europene; 

• stabilirea metodei sau metodelor de analiză a spaţiului rural al judeţului Iaşi; 
• realizarea analizei propriu zise a spaţiului rural al judeţului Iaşi privit în 

ansamblu şi particularizarea printr-un studiu de caz al unei microregiuni de 
dezvoltare aparţinând judeţului Iaşi; 
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• propunerea unei strategii de dezvoltare a microregiunii studiate precum şi a 
spaţiului rural la nivelul judeţului Iaşi; 

• concluzii generale. 
 
În aceste condiţii, prezenta lucrare realizează într-o primă etapă o sinteză a 

datelor de literatură referitoare la dezvoltarea spaţiului rural având în vedere teorii, 
problematică, interdependenţe şi constrângeri. Analiza efectuată reliefează 
particularităţile şi funcţiile spaţiului rural insistând asupra conceptului de dezvoltare 
rurală şi asupra elementelor ce reprezintă resursele şi factorii acestei dezvoltări. 

Au fost de asemenea studiate programele şi strategiile de dezvoltare rurală pentru 
principalele ţări europene, evidenţiind pentru fiecare în parte, domeniile de acţiune, 
condiţii de aplicare şi finanţare precum şi rezultatele (plusurile şi minusurile) obţinute. 
In analiza efectuată au fost incluse şi cele 2 mai importante programele de asistenţă 
financiară derulate în România pentru dezvoltarea regională şi rurală în perioada 2001-
2006 şi anume Programul Special Pregătitor Acţiuni Rurale (SPP) şi Fondul Român de 
Dezvoltare Socială (FRDS). 

Partea de analiză a datelor de literatură  a fost urmată de un capitol consacrat 
materialului şi metodologiei de analiză. S-a considerat oportună stabilirea unei 
metodologii coerente de analiză a spaţiului rural, respectiv definirea terminologiei 
specifice şi a unor indicatori care cuantifică starea, caracteristicile şi potenţialul socio-
economic. Au fost stabiliţi indicatorii cei mai sintetici, care pot cuantifica dezvoltarea 
rurală în acelaşi timp cu coeziunea socială, potenţialul social, potenţialul economic şi 
cel de diversificare rurală.  

Pentru studiul realităţilor spaţiului rural al judeţului Iaşi au fost utilizate 3 metode 
de cercetare specifice:  

1.  analiza economică dinamică, deductivă şi cantitativă; 
2. analiza SWOT; 
3. ancheta economică sau cercetare participativă ce presupune culegerea 

informaţiilor din teritoriu utilizând ca tehnici de cercetare “chestionarul” şi 
“interviul“. 

A doua parte a tezei, consacrată contribuţiilor proprii, cuprinde totalitatea 
datelor economice, sociale sau de altă natură colectate la nivelul judeţului Iaşi în 
perioada 2001 – 2006, sintetizate, analizate utilizând metodologia de cercetare 
specifică celor trei tipuri de analize precizate mai sus, dar şi elaborarea, pe această bază, 
a unei strategii de dezvoltare rurală a judeţului care să corespundă cel mai bine realităţii 
acestui spaţiu, dar care să fie în concordanţă cu documentele de dezvoltare regională  şi 
naţională în următorii ani. 

Analiza diagnostic a dezvoltării rurale în judeţul Iaşi a fost realizată parcurgând 
mai multe etape şi anume: 

- definirea teritoriului rural al judeţului Iaşi (în care  se elaborează un model de 
structură a spaţiul rural); 
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- analiza resurselor judeţului Iaşi (analiza resurselor naturale, a resurselor umane, 
situaţia infrastructurii); 

- analiza globală a indicatorilor statistici ai judeţului Iaşi ce include analiza 
indicatorilor pentru mediul demografic, analiza indicatorilor pentru mediul economic, 
pentru habitat şi echiparea tehnică a localităţilor, precum şi indicatorii privind 
activitatea de turism. De asemenea, în această secţiune s-a realizat o apreciere 
obiectivă a gradului de sărăcie la nivelul comunelor judeţului Iaşi.  

Teritoriul judeţului Iaşi este situat în partea nord-estică a României şi central-
estică a Moldovei, fiind străbătut, prin partea centrală de meridianul de 27018’ est şi 
paralela 47022’ latitudine nordică. În limitele judeţului Iaşi (5475,58 kmp – 2,3% din 
suprafaţa ţării) există 4 centre urbane (Iaşi, Paşcani, Hârlău şi Târgu Frumos) şi 85 de 
comune cu 420 sate. Populaţia totală este de 816.910 locuitori, judeţul Iaşi ocupând din 
acest punct de vedere locul 2 pe ţară după judeţul Prahova (874.349 locuitori). In zona 
rurală a judeţului Iaşi la nivelul anului 2004 convieţuiesc  şi  îşi desfăşoară activitatea 
un număr de  435231 locuitori, reprezentând 53 % din populaţia judeţului 

Abordând o clasificare după formaţiunile de relief predominante în judeţul Iaşi, 
putem caracteriza tipurile de aşezări rurale şi activităţile specifice astfel: 
- zona de şes – caracterizată prin sate de tip adunat, cu funcţiuni economice prezentând 
caracter agricol cerealier şi legumicol; 
- zona agricolă de dealuri şi coline – caracterizată prin sate răsfirate, de-o parte şi de 
alta a drumurilor, cu grădini şi livezi, podgorii printre grupurile de case. Ca funcţiune 
economică, se pune accent pe pomi-viticultură şi creşterea animalelor. Totodată se 
remarcă prezenţa unor activităţi economice mai complexe  cum ar fi cele legate de 
prelucrarea primară până la cea superioară a lemnului şi la  industria alimentară. 

Bogăţia solului este dată de existenţa a peste 380 mii  ha  teren (patrimoniu 
funciar), din care: 70%  teren agricol; 18% păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, 
iar apele şi bălţile, peste 12,6 mii ha. Din totalul suprafeţei agricole ponderea cea mai 
mare pe categorii de folosinţă o are terenul arabil 67% urmată de păşuni şi fâneţe 28%.  
Suprafaţa cultivată totală, la nivelul anului 2005 era de 256,6 mii hectare iar distribuţia 
culturilor este (în mii ha): cereale păioase (48,4), porumb (110,1), leguminoase boabe 
(2,2), plante tehnice (40,9) , cartofi (9,4), legume total (12), plante pentru nutreţ (27,7). 

Sectorul zootehnic este de asemenea reprezentat la nivelul judeţului Iaşi. 
Numărul total de animale raportate la sfârşitul anului 2005 şi distribuţia acestora este 
următoarea: bovine (117 mii capete), porcine (118 mii capete), ovine (324 mii capete), 
păsări (2752 mii capete). 

Parcul de tractoare şi maşini agricole noi din dotarea agricultorilor a crescut, 
urmare a achiziţionării în perioada de referinţă, însă nivelul de dotare existent în prezent 
nu este în măsură să asigure efectuarea lucrărilor mecanice în perioadele optime 
prevăzute de tehnologiile de cultură. Deficienţa structurală generată de insuficienţa 
utilajelor este accentuată de uzura fizică şi morală a acestora. Numărul total precum şi 
distribuţia  acestora (la începutul anului 2006) sunt: tractoare agricole (3164 buc.), 
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pluguri pentru tractor (2620 buc.), semănători mecanice (1280), combine autopropulsate 
(482 buc.). 

La nivelul judeţului Iaşi se constată o creştere cu 54% a lungimii drumurilor 
judeţene şi comunale cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere. Această creştere ce se datorează 
implementării proiectelor finanţate prin programul Sapard conduce la o mai bună 
accesibilitate a spaţiului rural şi la o creştere a calităţii vieţii în comunele şi satele 
beneficiare. In ceea ce priveşte situaţia liniilor de cale ferată, în judeţul Iaşi sunt în 
exploatare 295 km în total densitatea liniilor pe 1000 kmp teritoriu fiind de 53,9. 

Comunele situate în judeţul Iaşi se încadrează în comune cu putere mare de 
înnoire a populaţiei unde rata natalităţii este de peste 14,0%o (reprezintă aproximativ 
25% din totalul comunelor existente la nivel naţional), în aceste perimetre fiind 
persistent un model tradiţional pronatalist, datorită căruia populaţia tânără în zonă se 
menţine încă la niveluri ridicate. Rata medie a mortalităţii în judeţul Iaşi a fost în 
perioada studiată de 9,9%o. Indicatorul este inferior mediei naţionale - 12%o şi 
aproximativ egal cu media pe UE - 10,0%o. Acest fapt indică o populaţie mai tânără în 
judeţul Iaşi.  

În ceea ce priveşte reţeaua şi volumul de gaze naturale distribuite până în anul 
2004, în judeţul Iaşi erau racordate 19 localităţi dintre care 4 oraşe. La sfârşitul anului 
2004 lungimea simplă a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 607,1 km cu 
ajutorul cărora se distribuie un volum de 70184 mii metri cubi de gaze naturale numai 
pentru consumul casnic. Comparând cu valorile înregistrate la nivelul anului 1990 se 
constată o creştere semnificativă. In ceea ce priveşte energia termică în judeţul Iaşi, la 
nivelul anului 2004,  distribuţia acesteia se realiza în 4 oraşe şi în trei comune. Se 
apreciază că acest indicator nu evidenţiază o bună calitate a vieţii în arealele rurale ale 
judeţului Iaşi.  

Numărul total de localităţi cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă era la 
sfârşitul anului 2004 de 41 dintre care 4 erau municipiile şi oraşele judeţului. Lungimea 
totală simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile (km) era de 1122 km. Datele 
prezentate evidenţiază o calitate relativ slabă a echipării tehnice a localităţilor şi a 
locuinţelor cu influenţe directe asupra nivelului de trai a populaţiei. În acest domeniu se 
impun măsuri urgente de reabilitare a reţelelor existente şi de promovare a unor proiecte 
fezabile astfel încât în orizontul de timp de până la 5 ani nivelul de echipare tehnică din 
rural să poată fi considerat satisfăcător. 

Analiza SWOT globală efectuată la nivelul judeţului Iaşi indică următoarele: 
 Puncte tari –existenţa drumului european E85 ce străbate zona pe direcţia 

nord-sud şi a  aeroportului  Iaşi; zonă cu spor natural pozitiv; existenţa a trei  
universităţi care au în preocupările de bază şi cercetarea ştiinţifică, inventica, inovarea 
tehnologică în agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului, dezvoltarea resurselor 
umane; existenţa centrelor culturale, mânăstirilor, monumentelor istorice de importanţă 
naţională şi internaţională (patrimoniul UNESCO); posibilitatea dezvoltării 
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schimburilor comerciale datorită amplasării judeţului pe graniţa de est a Uniunii 
Europene.  

Puncte slabe -  Înalta rată a sărăciei, 51% din populaţia ocupată (agricultura)  
realizează numai 21% din PIB regional; nivel scăzut al infrastructurii rutiere 
modernizate; reţeaua de apă potabilă, canalizare şi gaz metan  este insuficient dezvoltată 
(cantitativ şi calitativ) în raport cu suprafaţa şi populaţia judeţului; capacitatea 
insuficientă de tratare a apelor reziduale în staţiile de epurare şi a haldelor de depozitare 
a deşeurilor; indicele redus de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune şi a  duratei 
medie de şedere în zonă în raport cu potenţialul turistic existent; grad scăzut al 
populaţiei ocupate în servicii; ponderea ridicată a populaţiei concentrate în mediul rural 
(59.23%); rata ridicată a şomajului în regiune.  

Oportunităţi - reducerea prognozată a ratei inflaţiei şi scăderea implicită a 
costului creditului; încurajarea unor noi forme de turism şi valorificarea moştenirii 
istorice, culturale spirituale şi de tradiţie; posibilitatea dezvoltării mediului de afaceri ca 
rezultat al construcţiei parcurilor industriale; existenţa materiilor prime: materiale de 
construcţii şi a lemnului (vezi resurse naturale) capabile sa atragă investitori; 
posibilitatea ca aeroportul să susţină mediul de afaceri  şi să devină punct de plecare 
pentru itinerariile turistice zonale; posibilitatea ca infrastructura de servicii sociale 
existentă, prin modernizări şi reabilitări să  servească ca spaţii pentru dezvoltarea de 
servicii integrate destinate categoriilor dezavantajate.  

Riscuri - lipsa de coeziune a măsurilor de dezvoltare economică şi socială 
locală; slaba competitivitate a firmelor de profil din judeţ cu cele din celelalte state 
membre ale U.E.; continuarea exodului „materiei cenuşii” către alte regiuni şi în 
străinătate; creşterea în continuare a gradului de sărăcie a populaţiei; existenţa unor zone 
predispuse la dezastre naturale (alunecări de teren, inundaţii).  

Următoarea etapă în studiul întreprins a constituit-o realizarea a 3 studii de caz 
ce au constat în cercetarea participativă pentru 3 comunităţi ale judeţului Iaşi, alese 
astfel încât să poată fi reprezentative pentru spaţiile rurale periurban, intermediar şi 
respectiv defavorizat. Pentru fiecare dintre aceste comunităţi s-a realizat câte un studiu 
de caz ce a avut ca punct de plecare o anchetă socială pe bază de chestionar. Această 
cercetare participativă a avut ca scop evidenţierea a două problematici şi anume pe de o 
parte implicarea populaţiei şi gradul de coeziune socială la nivelul comunei şi pe de 
altă parte identificarea cu ajutorul populaţiei a necesităţilor de dezvoltare la nivelul 
comunităţii. Pentru consultarea publică am utilizat ca tehnică de lucru intervievarea, 
metodă standard recunoscută  pentru culegerea de date specifice. În acest scop am 
elaborat un chestionar special pentru acest studiu care a fost aplicat unui eşantion 
reprezentativ la nivelul fiecărei comunităţi studiate. Rezultatele obţinute pot fi rezumate 
astfel: 
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Studiu de caz 1 – comunitatea Miroslava:  
 vârsta medie a populaţiei este 40-60 de ani, şi majoritatea provin din familii 

relativ mici de 3-4 membri.  
 Majoritatea populaţiei comunei nu conştientizează importanţa coeziunii sociale 
şi a implicării benevole a tuturor locuitorilor în activităţile comunităţii. 
Autorităţile comunei care ar putea influenţa hotărâtor membrii comunităţii în 
această chestiune sunt primarul şi preotul. Chiar dacă la nivelul declaraţiilor 
majoritatea subiecţilor se arătau deschişi unor activităţi colective voluntare, cei 
mai mulţi declară că nu doresc să fie implicaţi într-un grup de acţiune la nivelul 
comunei. Acest lucru dovedeşte o dată în plus că deşi comunitatea  Miroslava, 
aflată în zona periurbană a oraşului Iaşi, este o comună cu un grad de dezvoltare 
bun şi un bun potenţial de creştere, la nivelul populaţiei nu funcţionează factori 
de coeziune socială.  

 Alimentarea cu apă a satelor comunei  este prima activitate care ar trebui 
demarată pentru îmbunătăţirea echipării tehnice urmată de alimentarea cu gaze 
naturale şi reţea de canalizare. Pentru îmbunătăţirea vieţii sociale se consideră că 
se impune modernizarea dispensarelor de la nivelul comunei şi în egală măsură 
răspândirea şi  îmbunătăţirea serviciilor de comunicare şi media. In această 
opinie se regăseşte influenţa pe care urbanul din imediata vecinătate o are asupra 
membrilor comunităţii. 

 Două măsuri sunt considerate că ar putea conduce la valorificarea tradiţiilor 
cultural-spirituale şi promovarea imaginii comunei şi anume promovarea 
bisericii  şi organizarea unor manifestări cu ocazia zilei comunei.  

 mare parte din populaţia comunităţii doreşte obţinerea de fonduri 
nerambursabile pentru demararea unei afaceri proprii, dar cei mai mulţi dintre 
aceştia nu au însă informaţii clare asupra posibilităţilor de accesare a fondurilor 
comunitare. In ceea ce priveşte iniţiativa în vederea accesării unor fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltarea comunei, majoritatea consideră că aceasta ar 
trebui să fie datoria primarul şi consilierii locali.  

 Si în sfârşit,  populaţia comunei cunoaşte faptul că în comună au fost finalizate 
sau sunt în derulare proiecte finanţate sau cofinanţate din fonduri europene şi 
recunosc influenţa acestora asupra creşterii nivelului general de trai. 

 
Utilizând aceeaşi metodologie de lucru au fost realizate încă 2 studii de caz pentru 

comunităţile Popeşti şi Dagâţa, considerate ca fiind reprezentative pentru spaţiul 
rural intermediar, respectiv defavorizat al judeţului Iaşi. Sunt prezentate în 
continuare concluziile obţinute în cele 2 studii de caz. 
 

Toate etapele parcurse în analiza diagnostic a spaţiului rural a judeţului Iaşi au 
permis elaborarea unei strategii de dezvoltare rurală la nivelul judeţului pentru 
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perioada 2007-2013 cât şi a unor direcţii strategice şi obiective pentru dezvoltarea celor 
trei tipuri de spaţii rurale: periurban, intermediar si defavorizat. 

În spaţiul rural periurban principalele probleme care trebuie rezolvate 
sunt: reducerea şi prevenirea poluării mediului, dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii tehnice şi  reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale (tab. 46). 

 

Tabelul 46 

Direcţii, obiective şi măsuri pentru dezvoltarea spaţiului rural periurban al 
judeţului Iaşi  

 
Direcţia 

strategică Obiective Măsuri 

Conştientizarea 
problemelor şi 
educaţia privind 
protecţia mediului 

Creşterea nivelului de cunoştinţe al populaţiei 
privind protecţia mediului  

Protejarea surselor de apă 
Dimensionarea şi epurarea corectă a apelor uzate  
Depozitarea corectă a dejecţiilor  
Utilizarea optimă a resurselor naturale în 
agricultură, ceea ce presupune zonarea producţiei 
agricole şi proiectarea corectă a ecosistemelor 
agricole în cadrul acestora.  
Înlocuirea substanţelor chimice de sinteză folosite 
în agricultură cu produse naturale 
Folosirea luptei integrate în combaterea bolilor şi 
dăunătorilor 
Combaterea eroziunii solurilor prin: împădurirea 
suprafeţelor degradate, efectuarea lucrărilor 
solului în lungul curbelor de nivel.  
 Conservarea resurselor genetice (a  speciilor de 
plante cultivate şi de animale domestice)  dar şi a 
populaţiilor de microorganisme controlate de om 
în scopuri economice. 
Depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate 
Colectarea materialelor reutilizabile pentru 
reducerea deşeurilor 

Reducerea şi 
prevenirea 
poluării 
mediului 

Protejarea şi 
îmbunătăţirea 
calităţii mediului 
natural 

Conservarea resurselor naturale ale biosferei 
pentru generaţiile viitoare prin dezvoltarea 
simţului de răspundere faţă de acestea 
Reablitarea drumurilor comunale şi săteşti pană la 
standardele în vigoare 
Construcţia de şanţuri şi rigole pentru scurgerea 
apelor pluviale 
Construcţia de trotuare 

Dezvoltarea 
şi 
modernizarea 
infrastructurii 
de transport 
rutier 

Conectarea la 
reţeaua regională şi 
naţională de 
transport 

Eliminarea fenomenelor de băltire din zona DN28
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Realizarea drumului de centură pentru municipiul 
Iaşi 

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate 

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de 
educaţie 

Reabilitarea 
şi dezvoltarea 
infrastructurii 
educaţionale, 
sociale şi de 
sănătate 

Imbunătăţirea 
condiţiilor de 
instruire, creşterea 
gradului de 
sănătate a 
populaţiei 

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale 

Reabilitarea siturilor istorice, conservarea 
patrimoniului 
Reţea de iluminat public Reabilitarea 

rurală a zonei 
metropolitane 
a oraşului Iaşi 

Atragerea de 
investitori, 
atragerea turiştilor 
şi creşterea 
standardului de 
viaţă a locuitorilor 
acestei zone 

Reabililitarea lacului din apropiere şi crearea de 
locuri de agrement 

 

Dezvoltarea spaţiului rural intermediar al judeţului Iaşi 

În spaţiul rural intermediar fundamentul principal al creşterii şi dezvoltării economice 

este modernizarea agriculturii (tab.47). 

Tabelul 47 
Direcţii, obiective şi măsuri pentru dezvoltarea spaţiului rural intermediar al 

judeţului Iaşi/   
Direcţia 

strategică Obiective Masuri 

Informarea 
populaţiei privind 
problemele de 
agricultură 

Revitalizarea centrelor de consultanţa agricolă  

Concentrarea suprafeţelor 
Diversificarea speciilor cultivate 
Dotarea cu maşini şi utilaje performante 
Folosirea unui material biologic cu capacităţi de 
producţie ridicate  
Respectarea verigilor tehnologiilor de cultură 
Intensivizarea în realizarea producţiei agricole 

Creşterea 
producţiei 
agricole 

 
Atragerea specialiştilor în zona rurală 
 
Integrarea exploataţiilor agricole 

 
Modernizarea 
agriculturii 

Creşterea  
eficienţei  
economice în 
agricultură 

Asocierea micilor producători din domeniul 
agriculturii în scopul de a coopera în marketingul 
produselor realizate 
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Creşterea investiţiilor directe 
Creşterea numărului de module de exploatare 
optimă prin asocierea fermelor agricole şi de 
animale 
Creşterea producţiei şi a capacităţilor specifice de 
procesare în agricultura ecologică 
Creşterea numărului de noi companii implicate în 
activităţi exportatoare de  produse agricole 
ecologice primare şi procesate 

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate 

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de 
educaţie 

Reabilitarea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii 
educaţionale, 
sociale şi de 
sănătate 

Imbunătăţirea 
condiţiilor de 
instruire, creşterea 
gradului de 
sănătate a 
populaţiei Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale 

 
Dezvoltarea spaţiului rural periferic, marginal sau defavorizat al Judeţului Iaşi  

Reanimarea economică a acestor zone  are la bază diversificarea economiei rurale prin 

investiţii în activităţi nonagricole (artizanat, agroturism, mica industrie etc (tab.  48). 

Tabelul 48 
Direcţii, obiective şi măsuri pentru dezvoltarea spaţiului rural defavorizat al 

judeţului Iaşi/   
Direcţia 

strategică Obiective Măsuri 

Dezvoltarea 
serviciilor şi 
relansarea 
activităţilor 
tradiţionale şi a 
meşteşugurilor 

Creşterea numărului de organizaţii care fabrică 
produse sau produc bunuri culturale specifice 
regiunii 

Eficientizarea potenţialului forestier în scopul 
reducerii sărăciei 
Creşterea investiţiilor pentru protejarea şi 
conservarea pădurilor  
Reducerea activităţilor ilegale 
Exploatarea raţională a pădurilor 
Împădurirea terenurilor degradate 

Dezvoltarea 
silviculturii 

Gestionarea durabilă a pădurilor existente 
Valorificarea potenţialului agroturistic 
Diversificarea ofertei agroturistice 
Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în 
domeniul agroturismului 

Diversificarea 
activităţilor 
economice 

Dezvoltarea  
agroturismului 

Integrarea ofertei turistice locale în circuitul 
naţional şi internaţional prin editarea materialelor 
promoţionale (hărţi turistice, ghiduri)  
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Organizarea de târguri etnografice pentru 
promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale 
Crearea centrelor de comercializare a obiectelor 
de artizanat pentru turişti şi vizitatori 

Modernizarea 
agriculturii 

Informarea 
populaţiei  Revitalizarea centrelor de consultanţa agricolă 

 
Creşterea 
eficienţei în 
agricultură  

Asocierea micilor producători din domeniul 
agriculturii 

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate 

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de 
educaţie 

Reabilitarea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii 
educaţionale, 
sociale şi de 
sănătate 

Imbunătăţirea 
condiţiilor de 
instruire, 
creşterea gradului 
de sănătate a 
populaţiei Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale 

 
Aplicarea acestor strategii în mod organizat şi continuu poate conduce într-un 

orizont de timp de 5 ani la o dezvoltare în rural ce va putea fi cuantificată prin bunăstare 
şi înlăturarea disparităţilor  prezente acum la nivelul judeţului Iaşi. 

 
 

O parte a rezultatelor prezentate în teza de doctorat au fost comunicate la 
manifestări ştiinţifice în ţară şi străinătate, publicate sau în curs de apariţie în reviste şi 
volume de specialitate. 

În perioada 2001-2006, o parte din tematica prezentei lucrări a făcut obiectul a 8 
lucrări ştiinţifice şi a unor contracte de cercetare CNCSIS. 
  
  Contribuţiile proprii care se pot observa în urma analizei tezei de doctorat 
„Studii privind strategiile de dezvoltare a spaţiului rural din judeţul Iaşi” sunt 
următoarele: 

- analiza celor mai importante 2 programe de asistenţă financiară derulate în 
România pentru dezvoltarea regională şi rurală în perioada 2001-2006 şi anume 
Programul Special Pregătitor Acţiuni Rurale (SPP) şi Fondul Român de Dezvoltare 
Socială (FRDS); 

- utilizarea unei metodologii combinate de analiză a spaţiului rural care să 
coroboreze facilităţile şi avantajele specifice analizei economice, ale analizei SWOT 
precum şi ale anchetei economice sau a cercetării participative;  

- culegerea, sintetizarea şi prelucrarea computerizată a datelor economice, 
sociale sau de altă natură colectate la nivelul judeţului Iaşi în perioada 2001 – 2006, 
necesare realizării analizei spaţiului rural al judeţului Iaşi; 

- definirea şi delimitarea arealelor periurban, intermediar şi defavorizat la 
nivelul judeţului Iaşi; 

- realizarea  unei analize economice dinamice, deductive şi cantitative pentru 
totalitatea spaţiului rural al judeţului Iaşi; 
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- realizarea analizei SWOT globală pentru spaţiul rural al judeţului Iaşi 
precum şi câte o analiză SWOT pentru fiecare dintre elementele definitorii ale acestui 
spaţiu şi anume: infrastructură, mediu, dezvoltarea rurală şi modernizarea 
agriculturii, resurse umane şi servicii sociale, dezvoltarea turismului rural; 

- analiza resurselor economice atrase (input-uri) prin cel mai important program 
al Uniunii Europene destinat dezvoltării rurale, programul SAPARD şi impactul 
implementării proiectelor de infrastructură şi investiţii în exploataţii agricole  asupra  
dezvoltării rurale; 

- conceperea şi elaborarea unui chestionar pentru a obţine informaţii direct de 
la sursă (populaţia comunelor studiate) în două direcţii: privind implicarea populaţiei şi 
coeziunea socială la nivelul comunităţilor studiate; pentru identificarea necesităţilor de 
dezvoltare ale comunelor; 

- realizarea unei cercetări participative (anchetă socială la nivelul a trei 
comunităţi reprezentative ca nivel de dezvoltare pentru spaţiul rural al judeţului Iaşi) 
şi prelucrarea statistică a datelor obţinute în teritoriu, computerizat cu ajutorul 
programului SPSS Statistics; 

- elaborarea unei strategii de dezvoltare rurală a judeţului care să corespundă 
cel mai bine realităţii acestui spaţiu, dar care să fie în concordanţă cu documentele de 
dezvoltare regională  şi naţională în următorii ani. Strategia pentru spaţiul rural la 
nivelul judeţului Iaşi, a fost completată şi cu direcţiile strategice pentru trei 
microregiuni de dezvoltare, care au fost considerate ca reprezentative pentru spaţiul 
rural periurban, intermediar şi respectiv defavorizat aşa cum au rezultat din cele 3 studii 
de caz realizate prin cercetare participativă. 
 

 
Contribuţiile proprii detaliate în prezenta teză de doctorat demonstrează că toate 

obiectivele propuse la începutul pregătirii prin doctorat au fost realizate.  
 

 


