
 

 

 

 

 

 

 

TEZĂ DE ABILITARE 
 

 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ SUSTENABILĂ 

ÎN NOUA PARADIGMĂ GENERATĂ DE 

SCHIMBAREA CLIMATICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Univ. Dr. George Horia Ioan IONESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București 

2021 



2 
 

 

 

REZUMAT 
 

 

Teza de abilitare cu titlul ”DEZVOLTAREA ECONOMICĂ SUSTENABILĂ ÎN 

NOUA PARADIGMĂ GENERATĂ DE SCHIMBAREA CLIMATICĂ” reprezintă o sinteză 

a celor mai importante cercetări personale realizate după finalizarea studiilor universitare de 

doctorat, din cadrul Academiei de Studii Economice, București, specializarea ”Economie” și 

oferă un punct de vedere aprofundat cu privire la cele mai actuale și stringente probleme 

globale, respectiv cele referitoare la performanțele economice în era sustenabilității. 

Motivația cercetărilor mele în acest domeniu a pornit odată cu elaborarea tezei de 

doctorat din domeniul piețelor de capital și burselor de valori din țările centrale și est-europene 

și a fost susținută de ideea că existenţa şi funcţionarea performantă a economiei a fost și este 

axată pe nevoia de satisfacere a funcţiilor din ce în ce mai complexe ale mecanismelor 

economiei de piaţă liberă dar și a dezvoltării societăţii umane.  

 În acest scop, am concentrat cercetările în scopul identificării oportunităților pe care 

economia contemporană le oferă pentru a satisface nevoile societății viitoare, bazate pe inovare 

și principii fundamentale de protejare a mediului.  

 Pentru a răspunde obiectivului propus, prezenta teză este structurată în următoarele 

părți distincte: rezumat, contribuţii şi realizări în cercetarea ştiinţifică, activitatea profesională 

şi academică, perspective ale activităţilor de cercetare, profesionale şi academice, precum şi 

referinţe bibliografice.  

 Cea mai amplă parte a tezei se concentrează pe realizările și contribuțiile personale la 

cercetarea științifică în domeniul economic, acestea fiind un rezultat al studiilor și 

preocupărilor profesionale personale. 

 Pentru a evidenția cele mai importante cercetări în domeniu am sintetizat rezultatele în 

trei domenii, după cum urmează: 

(1) Domeniul de cercetare nr. 1: Sustenabilitatea economiei statelor membre ale 

Uniunii Europene în procesul tranziției către obiectivele Agendei 2030 pentru 

dezvoltare durabilă; 

(2) Domeniul de cercetare nr. 2: Efecte economice și sociale ale dezvoltării afacerilor 

sustenabile; 

(3) Domeniul de cercetare nr. 3: Economia circulară și sustenabilitatea afacerilor 

din România și Uniunea Europeană. 

 

Toate aceste domenii de cercetare supuse interesului personal de analiză sunt 

concentrate în studii și cercetări relevante având în principal motivația de a stabilii căi și direcții 

sustenabile de creștere a performanțelor economiei globale, regionale și naționale în condițiile 

în care există o serie de riscuri de funcționare la parametrii înalți a economiei la care se alătură 

problemele actuale ale dezvoltării afacerilor și implicit a economiei în condiții de 

sustenabilitate, de atingere a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) definite prin Agenda 

2030 pentru dezvoltare durabilă și prin obiectivele extrem de ambițioase ale inițiativei Uniunii 

Europene prin care se urmărește atingerea neutralității climatice până în anul 2050. 

Pe baza acestor obiective, în Domeniul 1 de cercetare, “Sustenabilitatea economiei 

statelor membre ale Uniunii Europene în procesul tranziției către țintele Agendei 2030 pentru 

dezvoltare durabilă”, am identificat o serie de elemente fundamentale ale aspectelor legate de 

restructurarea economică și am semnalat existența unor grave dezechilibre în structurile de 

ramură și sectoriale în economie și care contribuie la eficiența economică și bunăstarea globală 
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a societății. Astfel în lucrările prezentate am răspuns la o serie de provocări, am identificat 

soluții, strategii de implementat în scopul performanței globale și sustenabilității societății, a 

statelor membre ale Uniunii Europene, ca o consecință a implementării obiectivelor strategice 

ale Agendei 2030. 

 Domeniului 2 de cercetare “Consecințele economice și sociale ale dezvoltării 

afacerilor sustenabile” a avut ca punct prioritar de referință, problemele legate de disparitățile 

economice, sociale și de mediu, conflictele și tensiunile generate de planificarea regională a 

noului mileniu. Prin urmare, identificarea și analizarea acestora au reprezentat un principal 

scop al cercetărilor mele, concentrându-mă în special pe aspecte referitoare la: rezistența socio-

politică, abordările alternative pentru promovarea dezvoltării urbane durabile, politicile privind 

redirecționarea sau limitarea extinderii economice în zonele supraaglomerate sau 

suprapopulate, politicile de planificare pentru protecția mediului, impactul dezvoltării durabile 

a societății etc. 

 Pe cale de consecință, ca rezultat al cercetărilor întreprinse, susțin crearea și dezvoltarea 

unor alternative de dezvoltare a afacerilor sustenabile, deoarece se dorește o alternativă 

progresistă pentru viitor care va trebui să ţină cont de piaţa deschisă dar şi de solidaritatea 

socială, aspecte care pot fi realizate doar prin schimbarea modului în care sunt astăzi organizate 

politica, economia şi societatea în ansamblu.  

 În cercetările întreprinse Domeniului 3 de cercetare “Economia circulară și 

sustenabilitatea afacerilor din România și Uniunea Europeană”, am pus un accent deosebit pe 

contextul în care performanța sustenabilă a economiei este direct condiționată de economia 

circulară, deoarece acestea reflectă angajamentul continuu al companiilor de a se comporta etic 

și de a contribui la dezvoltarea economică, îmbunătățind în același timp calitatea vieții forței 

de muncă și a familiilor acestora, precum și a comunității locale și a societății în general.  

 De altfel, am evidențiat în cercetările întreprinse cum diferențele de infrastructură 

tehnologică a unei țări se reflectă în competitivitatea internațională și cum această 

infrastructură poate oferi un avantaj competitiv absolut. De asemenea, din acest punct de 

vedere, am subliniat și aspectul referitor la importanța investițiilor publice și private în 

infrastructura tehnologică ca fiind esențiale pentru dezvoltarea economică regională și globală. 

 Din punct de vedere al contribuţiilor profesionale şi academice, finalul tezei include 

aspecte referitoare la activităţile cu relevanţă în impactul propriilor rezultate ştiinţifice, 

capacitatea de a îndruma studenţii și masteranzii, tinerii cercetători dar şi aspecte referitoare la 

activităţile din cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum şi propriile competenţe 

didactice.  

 În ultima parte, dedicată “Perspectivelor activităţilor de cercetare, profesionale şi 

academic”, sunt prezentate o serie de activități viitoare ale cercetării ştiinţifice în domeniul 

economiei şi a altor domenii de interes complementare. 
 

 


