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Rezumat 
 

 

Capacitatea omului de a se elibera de condiţionarea totală a relaţiilor biologice a 

condus la o evoluţie a societăţii care determină degradarea continuă a ecosistemelor. 

Menținerea serviciilor ecosistemului necesită schimbare, pe care factorii de decizie şi 

indivizii o vor întreprinde în baza unei motivații. Cunoașterea consecințelor posibile ale 

acțiunii poate contribui la formarea acestei motivații. Activitatea de cercetare desfăşurată 

după finalizarea stagiului de pregătire doctorală s-a axat pe identificarea mecanismelor 

economice care să asigure o utilizare eficientă, dar mai ales echitabilă faţă de generațiile 

viitoare, a serviciilor ecosistemelor. Demersul științific s-a subjugat următoarelor provocări 

ştiinţifice: dezvoltarea sistemului informațional statistic pentru evaluarea impactului asupra 

mediului, dezvoltarea modelelor pentru cuantificarea respectiv monitorizarea performanţelor 

de mediu cerute sistemului economic romanesc şi compararea acestora în profil interzonal, 

dezvoltarea unui model descriptiv pentru utilizarea eficientă şi echitabilă a serviciilor 

ecosistemelor, identificarea unor soluții pentru predicția şi minimizarea riscului de ecosistem 

pe teritoriul României pe baza metodelor de diagnoză a activității economice asupra 

mediului. 

Aceste subiecte m-au preocupat încă din timpul stagiului doctoral (titlu obţinut în 

2004 în domeniul Cibernetică şi statistică economică, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti), perioadă în care am fost directorul grantului finanţat de către CNCSIS Realizarea 

sistemului de indicatori statistici pentru analiza impactului activitatii economice asupra 

mediului, (cod 682, contract nr. 33518/2003, http://frf.cncsis.ro/documente/477AT37.doc). 

Teza de abilitate reuneşte o mare parte a demersurilor ştiinţifice din 2004 până în 

prezent, incluzând într-o manieră concisă şi relevantă 39 de articole fie publicate în jurnale 

indexate ISI sau BDI recunoscute din ţară şi străinătate, fie prezentate şi incluse în volume ale 

unor conferinţe internaţionale. Deseori, articolele au fost rezultatul unei concentrate activităţi 

interdisciplinare, desfăşurată în echipă. 

Per ansamblu, partea I a tezei se remarcă prin câteva contribuţii relevante ce pot fi 

încadrate în trei direcţii, descrise succint în cele ce urmează: 

 

Conceptul de informaţie de mediu  

Varietatea problemelor de mediu creează dificultăţi în ceea ce priveşte posibilitatea 

aplicării unor exprimări comune variabilelor semnificative, spre deosebire de alte domenii cum 

ar fi cel economic. Acest lucru complică stabilirea de legături între variabilele semnificative de 

mediu şi alte tipuri de variabile, precum şi legăturile din interiorul domeniului mediului. Cu 

toate acestea, absenţa unor etaloane comune de exprimare nu trebuie să ne conducă la o 

imposibilitate generală de analiză a problemelor de mediu, ci numai determinarea unor condiţii 

pentru analiză, care sunt mai mult sau mai puţin importante, după cum analiza cere mai multe 

sau mai puţine legături între date. În acest sens, informaţia de mediu este mai fragmentată decât 

informaţia economică. Dificultăţile întâmpinate în asigurarea unei exhaustivităţi pentru anumite 

domenii  conduc la o acoperire statistică insuficientă. Acelaşi lucru poate fi exprimat şi în alţi 

termeni, în sensul că informaţia de mediu utilizează un număr mare de unităţi de observare şi de 

unităţi de măsură cu implicaţii asupra acoperirii în totalitate a domeniului. Se realizează o 

analiza comparativă a utilizării conceptului de informaţie de mediu: 

 apariţia conceptului de informaţie de mediu; 

 evoluţia conceptului de informaţie de mediu;  

 conceptul de informaţie de mediu în sensul Convenţiei de la Aarhus; 

 accesul la informaţia de mediu; 

 cadrul legal în România; 
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 definirea conceptuală a sistemului informaţional statistic de mediu  

 

Utilizarea eficientă şi echitabilă a serviciilor ecosistemelor 

Degradarea continuă a sistemelor naturale este o realitate dovedită de o serie de fapte 

cum sunt reducerea continuă a suprafeţei pădurilor, dispariţia a numeroase specii şi creşterea 

numărului speciilor ameninţate, albirea recifelor de corali, proliferarea speciilor exotice etc. 

Abordarea economică a devenit din ce în ce mai bine conturată, atât în plan teoretic, cât şi 

practic şi a contribuit la apariţia unor concepte noi cu ajutorul cărora interdependenţele 

complexe dintre oameni şi natură pot fi interpretate astfel înctât să furnizeze informaţii 

relevante în procesul decizional. Între acestea, o poziţie cheie este ocupată de conceptul de 

„servicii de ecosistem” în jurul căruia gravitează majoritatea soluţiilor încorporate în 

politicile şi strategiile de protejare a biodiversităţii. Demersul ştiinţific a urmărit: 

 analiza şi tendinţa serviciilor ecosistemelor prin delimitarea serviciilor de ecosistem, 

identificarea determinanţilor direcţi şi indirecţi ai modificării ecosistemelor şi 

corelarea servicii-funcţii ale ecosistemelor; 

 studierea viabilităţii piețelor emergente pentru serviciile ecosistemelor prin 

fundamentarea co-viabilității în conexiunea economie-servicii de ecosistem,  gasirea 

unor oportunități de afaceri asociate cu schimbările survenite în serviciile furnizate de 

ecosisteme, evaluarea limitărilor de piața pentru serviciile ecosistemelor, analiza 

metode şi tehnici pentru cuantificarea serviciilor ecosistemelor şi alegerea metodelor 

de cuantificare adecvate diferitelor tipuri de servicii de ecosistem; 

 realizarea unui model descriptiv pentru analiza serviciilor ecosistemelor, având ca 

principale coordonate: variabilitate și incertitudine în conexiunea economie-servicii 

de ecosistem, schimbări în utilizarea solului, schimbări în utilizarea apei, poluarea 

aerului, schimbări în biodiversitate şi soluții specifice sectoarelor economice 

 

Analiza riscului de ecosistem pe teritoriul României 

Riscul de ecosistem reflectă posibilitatea ca degradarea elementelor de mediu să 

evolueze de o manieră care-l poate conduce la incapacitatea de a furniza servicii pentru 

menţinerea biodiversităţii. Procedeele formale utilizate au vizat realizarea listelor de 

verificare a disponibilităţii datelor şi metodologiilor de obţinere a acestora pentru variabilele 

statistice identificate, pentru fiecare dintre componentele considerate: agricultură – mediu, 

silvicultură – mediu, industria extractivă – mediu, industria energetică- mediu. Demersul 

ştiinţific a continuat cu: 

 analiza dimensiunii cantitative a riscului de ecosistem; 

 analiza ratelor de degradare a ecosistemului, fiind dezvoltate rate de degradare a 

calităţii aerului, rate de degradare a calităţii solului şi rate de degradare a 

biodiversităţii;  

 descrierea unor scenarii privind consecinţele asupra ecosistemului; 

 identificarea componentelor riscului de ecosistem. 

Cea de a doua parte a tezei prezintă perspectivele de dezvoltare ale activităților de 

cercetare și predare.  

Sunt în stadiul de finalizarea a unei cărţi dedicate masteranzilor interesați de progresul 

către economia globala verde. De asemenea, voi continua cercetarea privind cuantificarea 

serviciilor de ecosistem.  

Referitor la relevanța și originalitatea cercetării întreprinse, notez faptul că, 

cuantificarea serviciilor ecosistemelor constituie un domeniu nou în cercetarea științifica, 

bazat pe succesul MEA (Millenium Ecosystem Assesment) care evidențiază importanţa 

serviciilor ecosistemelor pentru bunăstarea umană. Rezultate științifice remarcabile, există la 

nivel internațional. Acestea sunt dezvoltate cu precădere din punct de vedere conceptual şi se 

referă, în special, la relația dintre bunăstarea umană şi ecosisteme. La nivel național însă, 



demersurile științifice sunt abordate în general din perspectiva științelor naturii. Astfel, 

demersul de cercetare are un caracter original prin considerarea aspectului integrat economie-

servicii ale ecosistemelor iar rezultatele așteptate vor fi inovative, în special prin rezultatul 

final cu aplicabilitate directă şi imediată. Preconizez că acesta să fie o platformă care va 

permite evaluarea economică a serviciilor ecosistemelor în concordanţă cu specificul 

economiei romanești şi condițiile concrete de mediu ale ţării noastre. Practic, platforma ce 

urmează a fi dezvoltată va transforma judecăţile de valoare în semnale de piață. 

Demersul științific va fi fundamentat pe concepte şi metodologii între științele 

economice, sociale, mediului, matematica, ecologie şi tehnologie. Pierderea de biodiversitate 

reprezintă una dintre cele mai mari probleme de mediu. Diminuarea biodiversității înseamnă 

reducerea capacitații ecosistemelor de a asigura servicii esențiale pentru supraviețuirea şi 

bunăstarea oamenilor. Conservarea naturii reprezintă un domeniu al științei mediului. 

Cercetarea va transfera rolul pe care procesele ecologice îl joacă pentru societate din 

domeniul valorii inestimabile în domeniul valorilor concrete, estimabile pe baza unor 

considerente științifice obiective. Această abordare va propulsa conceptul de servicii de 

ecosistem în zona operațională fundamentată pe conceptul de utilitate. Premisele armonizării 

între principiile economice şi ecologice vor consta în identificarea zonelor de interferenţă 

care vor permite integrarea mediului în sistemul economic, respectiv transformarea acestuia 

într-un factor de influență care să se manifeste fie ca ofertă, fie ca cerere în concordanţă cu 

nevoile obiective ale oamenilor şi ale naturii. Metodele şi tehnicile de evaluare ce vor fi 

utilizate vor utiliza aparatul matematic. Platforma va fi implementată şi exploatată, 

utilizându-se tehnologiile informaționale şi comunicaționale. Practic, modul de abordare a 

demersului științific va fi unul exploratoriu la granița dintre științele menționate, cu finalitate 

aplicativă. Întregul demers științific se va afla în același timp atât în interiorul disciplinelor 

cât şi între discipline. Finalitatea acestuia va fi înțelegerea valorii serviciilor ecosistemelor de 

pe teritoriul României, realizându-se o unitate a cunoașterii prin luarea în considerare a 

dinamicii provocată de acțiunea simultană a mai multor niveluri ale cunoașterii. 

Activitățile de cercetare ulterioare vor fi orientate spre dobândirea de cunoștințe 

științifice noi, precum şi spre formularea şi verificarea de noi ipoteze ş i teorii. Totodată  

activitățile de cercetare vor fi orientate spre lărgirea cunoștințelor, cu scopul ca acestea 

sa fie utilizate atât în fundamentarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare durabilă  cât 

şi în cadrul analizelor integrate economie-mediu indispensabile proceselor decizionale 

moderne atât la nivel micro cât şi macroeconomic. În acest sens, voi urmări atingerea 

următoarelor obiective: 

 dezvoltarea modelului conceptual al serviciilor oferite de ecosistemele de pe 

teritoriul României; 

 identificarea instrumentelor bazate pe mecanismele pieței pentru cuantificarea 

serviciilor ecosistemelor; 

 masurarea impactului pe baza  analizei complexe a instrumentelor bazate pe 

mecanisme „non-piata” pentru cuantificarea serviciilor ecosistemelor; 

 dezvoltarea modulelor platformei pilot; 

 implementarea platformei. 
  



Summary 
 

The human capacity to be released from total conditioning of biological relationships 

has led to an evolution of society that causes continuous degradation of ecosystems. 

Maintaining ecosystem services require changing that policy makers and individuals will 

undertake based on a motivation. Knowing the possible consequences of action can 

contribute to the formation of this motivation. The research activity carried out after 

completion of the doctoral training session was focused on identifying economic mechanisms 

to ensure an efficient use, but mostly fair towards future generations to ecosystems services. 

The scientific approach has been subdued to the following scientific challenges: the 

development of statistical information system for environmental impact assessment, the 

development of models for quantifying respective monitoring the environmental performance 

required by Romanian economic system and comparing them in the interzonal profile, 

developing a descriptive model for efficient and equitable use of the services of ecosystems, 

the identification of solutions for risk minimization and prediction of ecosystem in Romania 

on the basis of the diagnosis methods of economic activity on the environment. 

These subjects were concerned since the time of doctoral training (professional 

qualification obtained in 2004 in the field of Cybernetics and Economic Statistics, Academy 

of Economic Studies of Bucharest), a period in which I was the Director of grant funded by 

the CNCSIS Realization of the system of statistical indicators for the analysis of the impact 

of economic activity on the environment, (code 682, contract no. 33518/2003, 

http://frf.cncsis.ro/documente/477AT37.doc). 

The thesis brings together much of the scientific work from 2004 to the present, 

including in a concise and relevant manner 39 articles published in indexed journals ISI or 

BDI recognized in country and abroad, either be submitted and included in the volume of 

international conferences. Often, the articles were the result of focused interdisciplinary 

activities, carried out in teams. 

All in all, the first part of the thesis is distinguished by a few relevant contributions 

that can be classified in three directions, which are described briefly below: 

 

The concept of environmental information 

The variety of environmental issues creates difficulties with regard to the possibility of 

applying common expressions to significant variables, unlike to other areas such as the 

economic one. This complicates the establishment of links between the significant 

environmental variables and other variables, as well as links within the environment domain. 

However, the absence of common standards of expression must not lead us to a general inability 

to analyze environmental matters, but only to determine certain conditions for analysis, which 

are more or less important, as the analysis requires more or fewer connections between data. In 

this sense, environmental information is more fragmented than economic information. The 

difficulties encountered in ensuring a completeness for certain fields lead to inadequate 

statistical coverage. The same can be expressed in other terms, in the sense that environmental 

information uses a large number of observation and measure units with implications to cover 

fully the scope. There is provided a comparative analysis of the use of the concept of 

environmental information: 

 the appearance of the concept of environmental information; 

 the evolution of the concept of environmental information; 

 the concept of environmental information within the meaning of the Aarhus 

Convention; 

 the access to environmental information; 

 legal framework in Romania; 
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 conceptual definition of environmental statistical information system. 

 

Efficient and equitable use of  ecosystem services 

Continuous degradation of natural systems is a reality proven by a number of facts 

such as the continuous reduction of the forests area, the extinction of many species and 

increasing the number of species threatened, bleaching coral reefs, the proliferation of exotic 

species, etc. Economic approach has become increasingly better contoured, both theoretical 

and practical and has contributed to the appearance of new concepts with the help of which 

complex interdependencies between people and nature can be interpreted so as to provide 

relevant information to the decision-making process. Between these, a key position is 

occupied by the concept of "ecosystem services" around which most of the solutions 

integrated in policies and strategies to protect biodiversity. The scientific approach followed: 

 analysis and trend of ecosystem services through delimitating of ecosystem services, 

identifying direct and indirect determinants of changes in ecosystems and linking 

functions-services of ecosystems; 

 studying the viability of emerging markets for ecosystem services through 

justification co-viability in the connection economy-services ecosystem, finding 

business opportunities associated with changes in the services provided by 

ecosystems, evaluating limitations of the market for ecosystem services, analysis 

methods and techniques for quantifying ecosystem services and choosing appropriate 

quantification methods of the different types of ecosystem services; 

 realization of a descriptive model for the analysis of ecosystem services, having as 

main coordinates: variability and uncertainty in the connection economics-ecosystem 

services, changes in land use, changes in water use, air pollution, changes in 

biodiversity and specific solutions for economic sector. 

 

Analysis of ecosystem risk in Romania 

The ecosystem risk reflects the possibility that degradation of environmental elements 

to evolve in a way that it can lead to the inability to provide services for maintaining 

biodiversity. The formal procedures used aimed the checklists execution of the data 

availability and methodologies for obtaining the identified statistical variables for each of the 

components considered: agriculture - environment, silviculture - environment, mining - 

environment, energy industry - environment. The scientific approach has continued with: 

 analysis of quantitative measure for ecosystem risk; 

 analysis of ecosystem degradation rates, being developed degradation rates of air 

quality, degradation rates of land quality and degradation rates of biodiversity; 

 description of scenarios concerning the consequences on ecosystem; 

 identifing the components of the ecosystem risk. 

The second part of the thesis presents the development perspectives of the research 

and teaching activities. 

I'm at the stage of completion of a book dedicated to master students interested in 

progress towards global green economy. I will also continue research on quantifying 

ecosystem services. 

With respect to the relevance and originality of the research undertaken, I note that 

quantifying ecosystem services constitutes a new domain in scientific research, based on 

MEA success (Millennium Ecosystem Assessment) which highlights the importance of 

ecosystem services for human well-being. Remarkable scientific results exist on international 

level. These are developed mainly in terms of concept and refer, in particular, to the 

relationship between human well-being and ecosystems. At national level, however, scientific 

steps are approached in general from the perspective of nature sciences. Thus, the research 

approach has an original character by taking in consideration the integrated aspect of 



economy - ecosystems services and the expected results will be innovative, especially 

through the final result with direct and immediate applicability. I expect it to be a platform 

that will allow economic assessment of ecosystem services in accordance with the specific of 

Romanian economy and environmental conditions of our country. Basically, the platform that 

will be developed will turn the value judgements in the market signals. 

The scientific approach will be based on concepts and methodologies between the 

economic, social, environmental, mathematics, ecology and technology sciences. The loss of 

biodiversity is one of the biggest environmental problems. Diminishing biodiversity means 

reduced the capacity of ecosystems to provide essential services for the survival and well-

being of the people. Nature conservation is a field of environmental science. The research 

will transfer the role that ecological processes plays for society from the field of inestimable 

value to the concrete one, estimable on the basis of objective scientific considerations. This 

approach will propel the concept of ecosystem services in the operational area based on the 

concept of utility. Harmonization premises between economic and ecological principles will 

consist in identifying areas of interference that will permit the integration of environment in 

the economic system, respective its transformation into a factor of influence that would 

manifest either the offer or the request in accordance with the objective needs of the people 

and nature. Evaluation methods and techniques that will be used will use mathematical 

apparatus. The platform will be implemented and operated, using information and 

communication technologies. Basically, the aboard of the scientific approach will be an 

exploratory on the border between the mentioned sciences with practical use. The entire 

scientific approach will exist at the same time both inside and between disciplines. I ts 

purpose will be to understand the value of ecosystem services in Romania, being performed a 

unit of knowledge by taking into consideration the dynamics caused by the simultaneous 

action of several levels of knowledge. 

Further research activities will be orientated towards acquiring new scientific 

knowledge, as well as to the formulation and testing of new hypotheses and theories. 

Research activities will also be orientated at expending knowledge, in order for them to 

be used both in establishing policies and strategies for sustainable development and the 

integrated analyses of the economy - environment essential to modern decisional  

processes, both at the micro and macro level. In this respect, I will follow to achieve the 

following objectives: 

 the development of conceptual model of ecosystem services on Romanian 

territory; 

 identification of instruments based on market mechanisms for quantifying 

ecosystem services; 

 measuring the impact on the basis of a complex analysis tools based on 

mechanisms for "non-market" for quantifying ecosystem services;  

 the modules development of a pilot platform;  

 the implementation of the platform. 
 

 

 

 
 


