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Domeniul de competență îl reprezintă economia agroalimentară, dobândit în ciclul de licență și
doctorat la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului. Teza de doctorat intitulată
”Compatibilizarea politicilor de mediu din sectorul agroalimentar al României cu cele similare din
Uniuneaa Europeană” este structurată pe șase capitole. Tematica compatibilizării politicilor de
mediu în sectorul agroalimentar al României cu cele similare din UE se integrează în contextul
preocupărilor existente la nivelul UE privind integrarea obiectivelor politicii de mediu în cadrul
politicii agricole, studii care au un mare grad de complexitate având în vedere relația de
interdependență dintre agricultură și mediul natural. Contribuțiile personale din cadrul tezei de
doctorat sunt reprezentate de previzionarea evoluției emisiilor și interdependețelor ce contribuie la
creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul modelului elaborat, pe lângă corelarea
emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din agricultură cu fondul forestier, s-a avut în vedere
și analiza interdependețelor activităților care conduc la creșterea emisiilor de gaze. De asemenea,
la elaborarea modelului s-a avut în vedere corelarea emisiilor de gaze cu efect de seră cu gradul de
absorție și cu modul în care influentează fondul forestier evoluția acestora.
Un alt rezultat al cercetărilor efectuate este reprezentat de elaborarea unei cărți de specialitate
intitulată ”Politica de mediu”, în calitate de co-autor în anul 2007, odată cu finalizarea ciclului de
licență. Această carte face parte dintr-o serie lucrări având ca scop informarea și conștientizarea
cetățenilor și a tuturor persoanelor interesate de politicilor elaborate de Uniunea Europeană. Este
descrisa si analizata legislatia comunitara, dar si romaneasca in domeniul mediului inconjurator.
Acesta ne ajuta sa vedem si in ce masura a fost adaptat acquis-ul comunitar in ultimul trimestru al
anului 2006. Analiza institutionala urmeaza legislatiei. Aici sunt prezentate institutiile Uniunii
Europene si institutiile autohtone chemate sa deruleze politica de mediu, fara a uita parghiile de
interactiune intre acestea. Cel de-al patrulea capitol prezinta negocierile de aderare intre Romania
si Uniunea Europeana privind protectia mediului, afland astfel atat exigentele Uniunii Europene,
cat si angajamentele romanesti in acest domeniu. Poate cea mai interesanta sectiune este cea care
trateaza problemele de finantare comunitara coroborata cu absorbtia romaneasca: la ce fonduri sa
ne asteptam si cat anume vor fi alocarile autohtone. instrumentele de finantare sunt in mod
majoritar proiectele carora le este dedicat ultimul capitol al ghidului. Nu sunt uitate o serie de alte
informatii utile (adrese, telefoane, site-uri) si exemple tutoriale necesare celor interesati sa
interactioneze cu acest domeniu si nici implicatiile politicii de mediu fata de alte domenii extrem
de importante, cum sunt agricultura ori transporturile.

