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UL VI Concluzii

fi recomandări.

('onlribu/ii

CONTRIBUŢII

personale

PERSONALE

Conţinutul tezei de doctorat este original în întregime atât prin concepţia de
organizare

şi desfăşurare a studiilor şi cercetărilor

cât şi

ca date de bază

privind activitatea rurală specifică zonei abordate. Dintre problemele originale
prezentate în ţară menţionăm:
> caracterizarea potenţialului

natural al spaţiului rural din judeţul

Mehedinţi care constituie o sinteză monografică a spaţiului rural;
> studiul climatic comparativ între perioada 1980-2000 şi 1896-1955
care reflectă unele caracteristici fundamentale pentru organizarea
activităţilor rurale;
> caracterizarea climatică a teritoriului prin precizarea zonei şi a clasei
climatice şi influenţa acesteia asupra agriculturii;
> sinteza

documentară

privind

potenţialul

economic

al judeţului

Mehedinţi;
> caracterizarea fondului funciar agricol sub raportul categoriilor de
folosinţă pe forme de proprietate asupra pământului, a bazei tehnice
disponibile şi a investiţiilor în modernizarea tehnologiilor de cultură;
> analizarea modului de valorificare a producţiilor obţinute cu referire la
raportul producţiei totală/cerinţele pieţei agricole şi efectele asupra
proprietarilor de teren;
> studiul privind situaţia spaţiului silvic cu precizarea deficienţelor şi a
măsurilor de remediere pentru amplificarea rolului ecologic al
pădurilor în spaţiul rural;
^ studiul resursei umane şi problemele pe care le ridică starea actuală,
utilizarea şi pregătirea forţei de muncă;

«
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VI Concluzii

fi recomandări.

Contribuţii

personale

r sinteza documentară privind definirea, caracterizarea şi principiile
dezvotării durabile cu referire specială la spaţiul rural;
P fundamentarea rolului îmbunătăţirilor funciare în dezvoltarea durabilă
a spaţiului agricol pe baza unor argumente tehnice şi economice din
literatura de specialitate;
> fundamentarea rolului exploatării amenajărilor de îmbunătăţiri funciare
pentru punerea în valoare a caracteristicilor tehnice ale amenajării şi
asigurarea caracterului durabil al exploatării terenurilor agricole;
> evidenţierea

etapelor

de

tranzit

spre

economia

de

piaţă

a

managementului exploatării amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
> analiza situaţiei actuale a rezultatelor economice obţinute în cadrul
OUAI Bistreţu prin prisma dezvoltării rurale integrate cu evidenţierea
efectelor favorabile ale oraganizării OUAI, a limitelor din activitatea
acestora precum şi a etapelor care trebuie parcurse pentru a realiza de
fapt o dezvoltare rurală integrată în spaţiul agricol delimitat de
asociaţie.
Teza

de doctorat prezintă un tablou de ansamblu al spaţiului rural

agricol din marile sisteme de irigaţii ale Mehedinţiului cu limitele tradiţionale în
utilizarea surselor specifice, cu punerea în evidenţă a progreselor economice şi
tehnologice încă insuficiente dar promiţătoare.

