
1 

 

PERFORMANTA SISTEMELOR SOCIOECONOMICE  

- O ABORDARE ECOSISTEMICA - 

REZUMAT 

                                                                                                                                                       

Demersul pentru elaborarea tezei de abilitare „PERFORMANTA SISTEMELOR 

SOCIOECONOMICE - O ABORDARE ECOSISTEMICA” reprezinta una din finalitatile 

acumularilor mele teoretice, metodologice și practice pe parcursul a peste 35 de ani de activitate 

didactica universitara, cercetare și publicistica în domeniul economic. Aceasta perioada este marcata 

de tranzitia de la un sistem socioeconomic proiectat și operationalizat pe baza unor principii 

paternaliste, la un sistem care se revendica a fi valorizatorul principiilor și regulilor economiei de piața 

concurentiala. 

       Din perspectiva relatiei „mediu-economie”, cele doua sisteme se dovedesc a fi însă convergente, 

in măsura în care planificarea centralizata și fundamentalismul pietei nu pot oferi soluții pentru a 

genera și consolida coevolutia dintre sistemul socioeconomic și mediul natural ca sistem. 

       Pentru depasirea acestei situații problematice și crearea premiselor pentru dezvoltarea 

durabila,consider ca este absolut necesara o mult mai buna caracterizare informationala a celor doua 

sisteme, mai ales în contextul proiectatei societati bazata preponderent pe cunoastere, respectiv pe 

informația creata (nu numai generata). 

        Principalul punct de sprijin în aceasta tentativa îl reprezintă integrarea invatamantului cu 

cercetarea și productia, ca o constanta a spațiului universitar, pe care mi-am insusit-o prin întreaga 

activitate stiintifica, academica și profesională; sunt convins ca doar printr-o pendulare constructiva 

intre teorie si practica poate fi proiectat drumul către o dezvoltare echilibrata și echitabila intra- și 

inter- generationala. 

         Acumularile mele teoretice au devenit mult mai consistente pe masura adancirii cunoasterii in 

domeniul economiei ecologice, via ecologie sistemica.Acest proces a fost favorizat de participarea - ca 

reprezentant din partea ASE - la desfasurarea activitatilor didactice si de cercetare din cadrul Catedrei 

UNESCO-COUSTEAU de Ecotehnie; catedra a  fost infiintata la initiativa reputatului profesor si om 

de stiinta Vadineanu Angheluta (membru al Soceitatii Europene de Economie Ecologica), in cadrul 

proiectului de realizare a unei retele de astfel de catedre la nivel european, pe baza unui protocol 

semnat intre Universitatea Bucuresti, Academia de Studii Economice din Bucuresti si Universitatea 

Politehnica Bucuresti.  Noua si importanta entitate universitara a marcat, in modul cel mai evident, 

necesitatea unei schimbari de paradigma, prin care cunoasterea intregii realitati trebuie sa se realizeze 

pe baza abordarii multi-, inter- si trans- disciplinara. 

         O deosebita importanta in evolutia mea in plan stiintific si academic au avut-o stagiile de 

documentare oferite de Catedra UNESCO-COUSTEAU de Ecotehnie la catedrele similare din 

Bruxelles, Madrid, Jena (Germania), precum si de ASE (Toulouse, Franta). 
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          Noile acumulari metodologice au pornit de la dovada stiintifica a faptului ca realitatea se 

compune din sisteme nelineare, integrate intr-o ierarhie a sistemelor, aflate in diferite faze ale ciclului 

de dezvoltare si care evolueaza intr-un spatiu probabilistic. Consecinta aderarii la aceasta concluzie 

este aceea de a-mi asuma efortul pentru identificarea posibilitatilor realizarii unui mix intre metodele 

algoritmice si cele euristice, acestea din urma presupunand un proces iterativ de cunoastere a validitatii 

teoriei prin incercare-eroare-corectare. 

            Expertiza teoretica si metodologica dobandita a reprezentat si reprezinta un important suport 

pentru activitatea mea didactica, dar si ca indrumator de doctorat, de peste 20 ani,in domeniul Stiinta 

mediului,Scoala de studii universitare doctorale in domeniul Eclogie, Universitatea Bucuresti.     

           Acumularile practice au fost realizate prin participarea atat la proiecte derulate in cadrul ASE, 

cat si ca expert in economia mediului la proiecte a caror principal beneficiar a fost Ministerul Mediului 

din Romania: 

-evaluarea costurilor adoptarii Directivelor de mediu de catre Romania, in procesul de integrare in UE; 

-evaluarea serviciilor ecosistemice din ariile naturale protejate din Muntii Apuseni, Ceahlau, Retezat, 

etc.; 

-fundamentarea planului de management al ariilor protejate din Muntii Macinului; 

-evaluarea serviciilor ecosistemice din Lunca Inferioara a Dunarii, sectorul romanesc; 

-evaluarea costurilor adoptarii Directivei privind evaluarea impactului de mediu in Romania. 

           Experienta teoretica, metodologica si practica dobandita mi-a relevat mai multe directii de 

cercetare, intre care si aceea privind masurarea si analizarea performantei sistemelor socioeconomice, 

avand ca sistem de referinta complexul socioecologic, din care face parte, - alaturi de mediul natural- 

ca subsistem.  

           Pe baza lucrarilor publicate, care au gravitat in jurul acestei directii de cercetare, am elaborat 

teza de abilitare „Performanta sistemelor socioeconomic. O abordare ecosistemica”, care include, 

in prima parte, cinci capitole cu un continut teoretic, metodologic si aplicativ, iar in partea a-II-a, 

principalele provocari din domeniul cercetarii stiintifice, pe care imi propun sa le surmontez intr-un 

context academic. 

          Primul capitol, „Sistemul socioeconomic – componenta a complexului socioecologic”, aduce 

in atentie modelul cibernetic al complexului socioecologic si trasaturile sistemului socioeconomic, 

relevante din perspectiva temei abordate. 

Principalele aspecte, cu rol de concluzii, ce se desprind din acest capitol sunt: 

            -complexul socioecologic reprezinta unitatea fuctionala elementara de elaborare, testare și 

aplicare a conceptelor, modelelor și instrumentelor necesare cunoasterii si diagnosticarii realitatii din 

orice domeniu de activitate; 

            -tendinta spre durabilitate sau non-durabilitate a sistemului socioeconomic este evidentiata de 

raportul dintre suprafata bioproductiva disponibila (SBD) si suprafata bioproductiva necesara (SBN), 
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respectiv de structura spatiala a suportului biofizic al acestuia, la care se adauga incadrarea accesarii 

resurselor naturale in limita ratei ecologice de prelevare; 

          -sistemul socioeconomic se supune legilor termodinamicii, dar caracterul sau deschis permite sa 

se sustraga, in anumite limite, legii entropiei, in functie de sursele negaentropice pe care le poate 

accesa, 

         -dinamica sistemelor socioeconomice este marcata de unele restrictii absolute, cum ar fi: 

 rata de prelevare a negaentropiei sa fie mai mica decat rata de alimentare/regenerare a 

surselor negaentropice; 

 rata de descarcare in mediul natural a produsilor secundari, asociati metabolismului 

sistemului socioeconomic, sa fie mai mica decat capacitatea acestuia de a-i procesa. 

                  Concluziile de mai sus definesc/caracterizeaza contextul in care ne propunem sa masuram si 

analizam performanta unui sistem socioeconomic. 

            Capitolul al-II-lea, „Dimensiunea integrativa a performantei sistemelor socioeconomice”, 

reuneste realizarile publicistice privind conceptul de performanta globala a sistemului socioeconomic 

si posibilitatile de integrare a componentelor sale.  

           Elementele de noutate aduse in discutie sunt generate de acumularile stiintifice din domeniul 

ecologiei sistemice, ca reflex al aplicarii teoriei generale a sistemelor. 

          Din aceasta perspectiva, am definit performanța globală a sistemelor socioeconomice ca fiind 

capacitatea acestora de a se adapta la dinamica ierarhiei sistemelor ecologice, cu scopul realizării 

armonioase a obiectivelor economice, sociale și de mediu. Tinand cont de un astfel de continut al 

performantei globale, am delimitat si explicat componentele sale, precum si domeniile si formele de 

manifestare a acestora.  

         Am considerat ca, sub aspect operational, conceptul de performanta globala trebuie sa permita 

comparatii spatio-temporale, raportandu-ne la cerintele dezvoltarii durabile. Din acest motiv, am luat 

in calcul un alt element de noutate si anume posibilitatea de determinare a unor coeficienti de corectie 

in functie de faza ciclului de dezvoltare in care se afla sistemul socioeconomic si starea mediului 

economic si natural. 

            Un al treilea element de noutate supus dezbaterii il reprezinta metodologia de integrare a 

componentelor performantei globale, bazata pe metoda DELPHI, tehnica comparatiilor binare. 

               In mod logic, pentru a masura performanta globala a unui sistem socioeconomic trebuie sa 

dispunem de un sistem de indicatori. 

              De aceea, in Capitolul III „Indicatorii performantei globale” aduc in dezbatere urmatoarele 

probleme: 

   -intercorelarea dintre sistemul organizational si sistemul-suport pentru asistarea deciziei; 

    -utilizarea, in mod explicativ, a modelului de analiza DPSIR (factori de comanda, de presiune, 

starea sistemului, impactul si raspunsul); 
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    -stabilirea trasabilitatii informatiilor pe factori de comanda, in corelatie cu ceilalti factori ai 

modelului DPSIR; 

     - arhitectura sistemului indicatorilor performantei globale, respectiv structura pe categorii de 

performanta, precum si pe domenii si forme de manifestare a acestora. 

           In Capitolul IV „Evaluarea si sensitivitatea performantei globale a sistemelor 

socioeconomice” este tratat, mai intai, un cadru normativ-calitativ de evaluare, bazat pe indicatori 

sintetici, stabiliti tinand cont de doua criterii: 

 relevanța în raport cu categoriile și componentele performanței globale; 

 posibilitatea de măsurare a fenomenelor/proceselor vizate de indicatorii sintetici. 

         Operationalizarea cadrului normativ-calitativ a presupus elaborarea diagramelor relatiilor dintre 

indicatorii sintetici si categoriile performantei globale, precum si exemplificarea metodologiei de 

determinare a acesteia. 

          Am considerat ca pentru o buna diagnosticare si prognozare a performantei globale trebuie sa 

luam in calcul factorii de sensitivitate, pe care i-am tratat teoretico-metodologic si aplicativ. 

          Din punct de vedere teoretic, elementele de noutate propuse se refera, in principal, la: 

   -modelul de analiza a aportului progresului tehnic la dinamica indicatorilor de  performanta; 

   -conceptul de dimensiune a exploatatiei agricole: dimensiunea optimă a fermei/organizației vizează 

combinarea optimă/rationala a factorilor de producție în funcție de dinamica condițiilor spațio-

temporale de natură tehnică, economică, socială și ecologică; 

    -conceptul de intensificare a productiei agricole: intensificarea producției agricole este un proces de 

saturare a unei resurse cu alte resurse printr-o mobilizare rațională a potențialului cantitativ și calitativ 

al acestora, cu scopul creșterii producției în condiții de eficiență economicosocială; 

    -modelul de analiza a sensitivitatii performantei globale. 

     Prima parte a tezei de abilitare include, in final, Capitolul”Demersuri pentru cresterea 

performantei globale”, fiind avute in vedere: 

    -proiectarea unui sistem de ecomanagement integrat; 

    -tranzitia catre sisteme tehnico-productive nelineare; 

    -operationalizarea masurilor de agromediu; 

    -diversificarea tipologiei sistemelor tehnico-productive. 

     Partea II-a a tezei de abilitare „Perspective ale integrarii invatamantului universitar cu 

cercetarea si productia”, reprezinta o proiectie a obiectivelor pe care mi-am propus sa mi le asum in 

plan profesional, stiintific si academic, tinand cont de faptul ca Academia de Studii Economice din 

Bucuresti este o universitate de cercetare avansata si educatie. 

     Un asemenea statut al universitatii indica necesitatea de a acorda prioritate cercetarii avansate, dar 

luand in calcul si eventualele dezechilibre in raport cu cerintele educationale. 



5 

 

      De pe o asemenea pozitie, am identificat teme de cercetare prin care sa continui conceptualizarea 

si operationalizarea ideii de performanta globala, cum ar fi proiectarea unui suport teoretico-

metodologic pentru diagnosticarea fazei ciclului de dezvoltare in care se afla un sistem socioeconomic. 

       Pe un alt palier, eforturile mele vor viza asigurarea suportului educational si metodologic pentru 

evaluarea durabilitatii politicilor de dezvoltare (inclusiv a mecanismelor si instrumentelor de punere in 

practica a acestora), cat si identificarea, intr-un cadru oficial, a problemelor la care se cauta solutii de 

catre structuri administrative sau entitati tehnico-productive. 

 


