Conferinţa internaţională
DEZVOLTAREA RURALĂ ÎN CONTEXTUL COMPETITIVITĂȚII EUROPENE
28 - 29 aprilie 2018
Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, Universitatea Spiru Haret, prin
intermediul Centrului de Relații Internaționale și Imagine Academică, a organizat în premieră
Conferința Internațională Dezvoltarea rurală în contextul competitivității europene (RDCEC)
la București, între 28 și 29 aprilie 2018. Participarea la eveniment a Universității Academiei
de Științe din Moldova, în calitate de partener, consolidează „podul" cultural dintre București
și Chișinău.
Conf. univ. dr. Ramona Olivia Mihăilă – Ştefănescu, prorector al Universităţii Spiru
Haret, iniţiatorul şi organizatorul conferinţei, ne-a spus: „Competitivitatea în sectorul agricol
reprezintă o chestiune esențială a oricărei ţări, atât din perspectiva economiei naționale, cât și
din punct de vedere social și politic. Acesta este motivul pentru care analiza situației actuale și
identificarea oricăror greutăți este imperativă și răspândită, pentru a fundamenta tranziția spre
o agricultură mai productivă și mai eficientă, pentru o agricultură mai viabilă în spațiul rural
din punct de vedere economic, social și ecologic. Ca subiect de interes național, Dezvoltarea
rurală în contextul competitivității europene a fost abordată în secțiunile: • Studii și politici de
cercetare demografică • Economia agroalimentară și dezvoltarea rurală • Durabilitate,
mecanisme economice și biotehnologii. Evenimentul a reunit experți de diferite naționalități,
culturi și tradiții, personalități remarcabile în contextele economice, de cercetare-inovare și
academice europene, factori decizionali la nivel guvernamental și diplomatic, alături de
studenți la cursuri de licență, masterat și doctorat interesaţi în acest domeniu. Lucrările
prezentate în cadrul conferinței au putut fi accesate într-un volum de rezumate, inclusiv o
schiță a principalelor idei și a datelor de contact ale autorilor. Intenționăm ca această primă
ediție a Conferinței Internaționale Dezvoltarea rurală în contextul competitivității europene
(RDCEC) să mențină deschiderea canalelor de comunicare și prietenie și să dezvolte
sentimentul că utilizarea durabilă a resurselor și menținerea ecosistemelor într-o bună starea
de funcționare necesită protecția mediului în sine și succesul lucrătorilor fermieri în
asigurarea fertilității și productivității ecosistemelor agricole, ceea ce le conferă
competitivitate pe piața produselor alimentare și siguranță pe termen lung pentru consumatori.
Ne-am bucurat de prezenţa onorantă a conf. univ. dr. Dan C. VODNAR, Expert
evaluator Consultant - Comisia Europeană, Brussell, prorector la Universitatea de Științe
Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, autorul a cinci brevete de invenție, pentru care
a obținut zece medalii la saloanele internaționale de inventică, dintre care Medalia de Aur la
Salonul Internațional de Inventică (Geneva, 2017), cercetător ştiinţific Laurențiu
ASIMOPOLOS, Institutul Geologic din România, director Observatorul Geomagnetic Surlari,
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România, E.S.domnul
Mihai GRIBINCEA, fost ministru al Apelor și Silviculturii în guvernul Tudose, doamna
Doina PANĂ, conf. univ. dr. Mădălina-Teodora ANDREI, Agenția Națională pentru Zonele
Naturale Protejate, Ministerul Mediului, profesor univ. dr. Domenico VITI, Universitatea din
Foggia, Departamentul de Drept, profesor univ. dr. Giuseppe CELI, Universitatea din Foggia,
Departamentul de Economie, profesor univ. dr. Mariana IVANOVA, prorector la
Universitatea de Agrobusiness și dezvoltare rurală, Bulgaria, profesor univ. dr. Ioan JELEV,
vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șișești(ASAS).
În a doua parte a conferinței s-a desfășurat susținerea lucrărilor științifice pe secțiuni,
avându-i ca președinți și moderatori pe oaspeții din Italia, respectiv profesor univ. dr.
Domenico VITI, Universitatea din Foggia, Departamentul de Drept, profesor univ. dr.

Giuseppe CELI, Universitatea din Foggia, Departamentul de Economie, alături de doamna
conf. univ. dr. Mădălina-Teodora ANDREI, Agenția Națională pentru Zonele Naturale
Protejate, Ministerul Mediului. Experți, personalități remarcabile în contextele economice, de
cercetare-inovare și academice, au creat un mediu propice dezbaterilor, schimbului de
informații și posibilelor comunicări interdisciplinare.
Dupa încheierea conferinței propriu-zise, oaspeții au fost invitați să ia parte la turulorașului unde au fost vizitate obiective turistice reprezentative, atât pentru tematica
conferinței, asemenea Muzeului satului, cât și pentru noi ca popor, Casa poporului, Casa
Presei libere, oferindu-le posibilitatea să viziteze, să aibă un suvenir, să imortalizeze
momentele ca amintiri frumoase.
Doresc să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la reușita evenimentului, în special
echipei Premium Wellness Institute, Opinia Națională, tv-h, Facultății de Drept București,
domnului decan, conf. univ. dr Marian Ilie și doamnei conf. univ. dr Roxana Păun, domnului
prorector al Universității Academiei de Științe din Moldova, prof. univ. dr. Efim Chilari
pentru sprijinul acordat.”
Conf. univ. dr. Ramona Olivia Mihăilă – Ştefănescu,
prorector al Universităţii Spiru Haret,
Conference Founder & General Chair
The rural development in the context of European competitiveness

Conferinţa Dezvoltarea rurală în contextul competitivității europene s-a desfăşurat în
secțiunile: • Studii și politici de cercetare demografică • Economia agroalimentară și
dezvoltarea rurală • Durabilitate, mecanisme economice și biotehnologii. Temele au fost
susţinute de experți, personalități remarcabile în contextele economice, de cercetare-inovare și
academice.
SECŢIUNEA - ECONOMIA AGRO-ALIMENTARĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ
• Laurenţiu ASIMOPOLOS şi Natalia-Silvia ASIMOPOLOS, de la Institutul Geologic din
România, București, au prezentat, în lucrarea Rolul interdependențelor între infrastructurile
critice în dezvoltarea rurală, câteva considerații privind dimensiunile interdependențelor
dintre infrastructurile critice, interdependența dintre infrastructurile critice din sectorul
energetic și tehnologia informației și comunicațiilor (TIC).
• Ilie BOIAN, Rodion DOMENCO, Galina MINDRU, de la Universitatea Academiei de
Științe a Moldovei, Chișină, au expus Riscul precipitațiilor excesive în sectorul agricol al
Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice regionale.
• Rolul educației în dezvoltarea rurală este o cercetare bazată pe analiza datelor statistice
publicate de Comisia Europeană, cum ar fi Raportul de țară 2017, date statistice publicate de
Institutul Național de Statistică, documente publicate de UNICEF și Banca Mondială, care a
fost elaborată de Carmen BOLOȘTEANU, Daliana Ecaterina TASCOVICI, Cristina Alina
NĂFTĂNĂILĂ, Odi Mihaela ZĂRNESCU, cadre didactice la Facultatea de Științe
Economice, Universitatea Spiru Haret, Câmpulung Muscel.
• Profesorii Giuseppe CELI, Domenico VITI, de la Università degli Studi di Foggia, Italia
au analizat, în lucrarea Mobilitatea internă şi imigrația străină în Italia, implicațiile
economice și de reglementare ale retragerii terenurilor în Italia și legătura dintre migrația
internă și cea străină. Interacțiunea dintre mobilitatea internă și imigrația străină (un nou
fenomen pentru Italia, în mod tradițional o țară emigrantă) presupune contraindicări
economice, dar și noi oportunități de dezvoltare rurală.

• În lucrarea Realități și trenduri în agricultura ecologică, Elena GURGU, Facultatea de
Științe Economice, Universitatea Spiru Haret, subliniază că termenul de agricultură ecologică,
protejat și atribuit de Uniunea Europeană pentru a defini sistemul agricol românesc, este
similar cu termenii agriculturii ecologice sau agriculturii biologice utilizate în celelalte state
membre.
• Lucrarea Instrumentele financiare și dezvoltarea rurală pentru 2014-2020, elaborată de
Marian ILIE, Roxana-Daniela PĂUN, Facultatea de Științe Juridice, Politice și
Administrative, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, propune o analiză sintetică a evoluției
regulamentelor și a realizărilor din domeniul dezvoltării rurale din perspectiva Programului de
dezvoltare rurală 2014-2020 în condiții de concurență cu ceilalți beneficiari și finanțatori
europeni pentru PAC (Franța și Polonia).
• Laura PATACHE, Claudiu CHIRU, Mihaela BEBEȘELEA, Facultatea de Drept și Științe
Economice Constanţa, Universitatea Spiru Haret, au avut ca obiectiv, în lucrarea Angajare
rurală și dezvoltare în România, studierea ocupării forței de muncă din mediul rural din
România și perspectiva acesteia de a atinge obiective de muncă decente.
• Impactul deflației asupra
sistemelor fiscale, autori Adina TRANDAFIR, Octav
NEGURIȚĂ, Claudia GUNI, Facultatea de Drept și Științe Economice Constanţa,
Universitatea Spiru Haret ,
abordează fenomenul de deflație un fenomen rar întâlnit astăzi, dintr-o perspectivă istorică.
SECŢIUNEA - DURABILITATE, MECANISME ECONOMICE ȘI BIOTEHNOLOGII
• Vihra DIMITROVA, Mariana IVANOVA, Stefka TIMAREVA, Universitatea de
Agribusiness și Dezvoltare Rurală, Plovdiv, Bulgaria, în lucrarea Natura 2000 - un instrument
pentru gestionarea durabilă a terenurilor în Bulgaria au prezentat NATURA 2000 ca un
instrument eficient pentru gestionarea durabilă a terenurilor și caracteristicile sale specifice în
Bulgaria. Scopul este, de asemenea, revizuirea bunelor practici în gestionarea durabilă a
terenurilor din Bulgaria și a rețelelor create în domeniul protecției și conservării naturii.
• Lucrarea Evoluția relațiilor economice între Republica Populară China și țările socialiste
europene în secolul XX, autori: Liana ELEFTERIE, Facultatea de Drept și Științe Economice
Constanţa, Universitatea Spiru Haret, Ionut Silviu BEIA, Universitatea de Științe Agronomice
și Medicină Veterinară din București, prezintă rolul important jucat de Uniunea Sovietică în
relația economică dintre RPC și țările socialiste europene. Odată cu moartea lui Stalin, liderii
est-europeni au început să viziteze RPC, ceea ce a dus la dezvoltarea relațiilor bilaterale.
• Microorganismele – sursele substanțelor biologic active, aparţinând autorilor Daniela
ELENCIUC, Stela CLAPCO, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Nadejda
EFREMOVA, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Chișinău, Republica Moldova,
raportează studiul posibilității utilizării anumitor compuși de coordonare ai V (IV) și Co (III)
ca regulatori ai conținutului substanțelor bioactive cu proprietăți antioxidante: superoxid
dismutaza (SOD), fibrobiliproteine, carotenoide și lipide în biomasa cianobacterii Spirulina
platensis.
• Vlad-Teodor FLOREA, Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative,
Universitatea Spiru Haret, București analizează în studiul Considerații privind ajutorul de
stat pentru îmbunătățirea accesului internet în zonele rurale ajutorul de stat acordat pentru
îmbunătățirea
accesului la Internet în zonele rurale. În acest sens, autorul evidențiază principalele categorii
de elemente care pot afecta sistemul de concurență stabilit de Uniunea Europeană și cuprins
de statele membre, respectiv condițiile de aplicare a schemei de ajutor de stat, activitatea de
monitorizare a implementării a schemei de ajutor de stat și câteva concluzii scurte privind
schema de ajutor de stat pe care România o va aplica.

• Corina GRIBINCEA, Institutul Național de Cercetare Economică, Chișinău, Republica
Moldova, analizează Rolul sistemului de decizie din perspectiva valorificarii turismului rural
al Moldovei. Lucrarea se bazează pe o investigație privind caracteristica managementului prin
analizarea și dezvoltarea unui portofoliu optim de turism pentru o întreprindere care operează
într-un cadru informațional și economic concret. În centrul anchetei se află întreprinderile
individuale, specializate în activitățile de turism rural din Peisajul arheologic Orheiul Vechi.
•În lucrarea O comparație și integrare între sectorul privat și public prin dezvoltarea
economică durabilă a zonelor rurale româneşti utilizând algoritmul vieții, George GRUIA,
Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative, Universitatea Spiru Haret, Bucuresti,
George Cristian GRUIA, Universitatea de Tehnică din Praga, Republica Cehă, se
concentrează pe prezentarea unei comparații a sectorului public cu politicile administrației
publice și a sectorului privat cu strategii economice în scopul unei mai bune integrări între
cele două, un studiu de caz privind fondurile europene în apicultură și modul în care și noi
putem să dezvoltăm societatea noastră pentru a obține rezultate mai bune, prin studierea
comportamentului albinelor.
• Tatiana IAȚIȘIN, Institutul Național de Cercetare Economică, Academia de Științe a
Moldovei, Chișinău, Republica Moldova, în lucrarea Comerțul internaţional de vinuri tendințe și perspective, prezintă tendințele și perspectivele actuale ale comerțului internațional
cu vin.
Rezultatele arată că UE este cea mai mare piață mondială pentru producția de vin, exporturile
și importurile de vinuri. Cei mai buni concurenți din lume sunt Italia, Franța și Spania, unde
de secole tradiția vinului a continuat să fie punctul de referință pentru vinificația mondială.
• Lucrarea specialiştilor Mariana IVANOVA, Vihra DIMITROVA, Ivanka SHOPOVA,
Universitatea de afaceri agroalimentare și dezvoltare rurală, Plovdiv, Bulgaria, Agricultura
organică – exemplu de bună practică pentru utilizarea terenurilor durabile în Bulgaria, arată
beneficiile agriculturii ecologice.
• Resursele naturale și dezvoltarea durabilă într-o economie a munților, lucrarea elaborată de
Viorica JELEV, Facultatea de Științe Economice, Universitatea Spiru Haret, prezintă situația
existentă la nivel național și mondial, luând în considerare resursele de apă disponibile,
vulnerabilitatea acestora în special în zonele montane, impactul schimbărilor climatice,
posibilele conflicte privind intensificarea deficitului de apă în unele regiuni ale lumii.
• Pregătirea reactivelor și calibrarea testului de imunodifuzii radiale single (idsr) pentru
titrația toxoidului tetanus s-a numit lucrarea prezentată de Dan TURCU, Mariana
OPORANU, de la
Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea Spiru Haret.
SECŢIUNEA - STUDII ȘI POLITICI DE CERCETARE DEMOGRAFICĂ
• Influența terorismului biologic asupra politicilor demografice au analizat Mihnea Claudiu
DRUMEA, Gheorghe ALECU, Anca Iulia STOIAN, Tiberiu DUȚU, Facultatea de Drept și
Economie Constanţa, Universitatea Spiru Haret. Includerea armelor biologice ca arme de
distrugere în masă și utilizarea acestora în scopuri teroriste reprezintă un pericol real pentru
populația civilă, componentele mediului înconjurător și împotriva organizării și funcționării
societăților umane.
• În lucrarea Cunoașterea disciplinării între țințe și relația influenței sociale, Gabriel
ILIESCU, Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative, Universitatea Spiru Haret,
Bucureşti,
creează una dintre posibilele întâlniri dintre Sociologie și Logică. În special, este vorba despre
întâlnirea teoriei influenței sociale, pe de o parte, și logica acțiunii, și logica epistemică, pe de
altă parte. Conștientizarea obiectivelor este un criteriu pentru a descrie relația de influență în
mediul social.

• Iuliana POP, Universitatea de Studii Economice, București, Grațiela GHIC, Universitatea
Creștină Dimitrie Cantemir, Mădălina-Teodora ANDREI, Agenția Națională pentru Zonele
Naturale Protejate / Universitatea Spiru Haret, București, Mircea POPESCU, Agenția
Națională pentru Zonele Naturale Protejate, București, au subliniat în lucrarea lor că începutul
celui de-al treilea mileniu a adus în România schimbări semnificative în ceea ce privește
fenomenele demografice și economice, în general, și forța de muncă din mediul rural în
particular.
• Simona MARICA şi Beatrice MANU, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Bucureşti, Universitatea Spiru Haret, au relatat în Percepția socială între realitate și stereotip
că percepția socială este definită ca un domeniu vast de investigații în psihologia socială,
preocupat de modul în care ne construim credințele despre ceilalți și emitem judecăți despre
ele. Lucrarea este rezultatul unor studii de cercetare experimentale în mijlocul cărora există
stereotipurile înțelese ca o serie de opinii comune față de caracteristicile personale,
particularitățile personalizate și comportamentele specifice unui grup al oamenilor.
• Lucrarea Pluralismul și toleranța religioasă în confluența culturilor. drepturile
dumneavoastră cu privire la drept pentru religie se concentrează pe opinia autorilor: Anca
MAGIRU, Mihaela Lavinia CIOBĂNICĂ, Daniel DĂNECI PĂTRĂU, Octav NEGURIȚĂ,
Facultatea de Drept și Economie Constanţa, Universitatea Spiru Haret, bazată pe cercetări
profunde, că religia și educația merg una lângă alta și ar putea contribui foarte mult și ar
trebui să fie legea de bază pentru dezvoltare, rurală sau urbană, pe fundalul provocărilor
europene actuale.
• Pornind de la certitudinea că frica își are originea în ignoranță, lucrarea Politici demografice
în contextul globalizării. o analiză a dreptului de căsătorie în islam,prezentată de Ingrid
NICOLAU, Flavia GHENCEA, Roxana TOPOR, Ana Maria BEJAN, Facultatea de Drept și
Științe Economice Constanța, Universitatea Spiru Haret, are două obiective: pe de o parte, să
arate mai multe aspecte particulare legate de familia islamică și drepturile femeilor din cadrul
acestei instituții sociale și, pe de o parte, de altă parte, de a face o prezentare a unor politici
demografice ale familiei europene.
• Extinderea continuă a pieței serviciilor de învățământ superior de astăzi pune o presiune
puternică asupra gestionării acestor instituții. Universitățile încearcă să-și păstreze poziția pe
piață aplicând teorii și practici care au fost utilizate în mod tradițional în mediul de afaceri.
Lucrarea autorilor Iuliana PÂRVU, Iulia GRECU, Paula-Cornelia MITRAN, Gheorghe
GRECU, Facultatea de Drept și Științe Economice Constanța, Universitatea Spiru Haret
intenționează să adapteze această practică la instituțiile de învățământ superior. Pornind de la
experiența unui proiect în care au participat autorii, lucrarea descrie modul în care activitățile
de consiliere și orientare profesională adresate elevilor de liceu pot fi realizate de instituțiile
de învățământ superior.
• Adelina REVENCO, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica
Moldova, a avut ca obiectiv principal în lucrarea Modificări ale structurii naționale a
populației în regiunea economică sudică a Republicii Moldova în perioada 1979-2014
identificarea diferențelor în structura națională a populației ca urmare a schimbărilor politice
și economice din țară, a cunoștințelor care joacă un rol important în elaborarea strategiilor de
dezvoltare socială și demografică.

