
Rezumat 

Bioeconomia şi perspective 

Bioeconomia este ştiinţa cu o mare cuprindere de sectoare şi sisteme bazate pe resurse 

biologice. Serviciile pe care aceasta le oferă sunt în concordanţă cu ceea ce se cere pe termen 

mediu şi lung. Este, de fapt, o uniformizare a relaţiilor între valorificarea şi conservarea 

ecosistemelor, prin păstrarea resurselor, de diferite feluri, la nivel de ţară şi mondial. Este unanim 

acceaptat faptul că orice resursă trebuie integrată în procesul de producţie, ceea ce conduce la 

eficienţa activităţii. Ceea ce este important, din punct de vedere economic, este modul în care 

resursele sunt utilizate astfel încât să contribuie la creşterea rezultatelor şi la ameliorarea condiţiilor 

de mediu. Bioeconomia este inovativă recunoscută la nivelul Uniunii Europene, cu rol în 

mobilizare a resurselor de biomasă, ca perspectivă a obţinerii factorilor de producţie. O serie de 

criterii sunt convergente cu bioeconomia, pornind de la cadrul teoretic, la relevanţa economică la 

nivel european şi la implicaţii în Romania. De asemenea, biodiversitatea este concentrată pe 

gestionarea resurselor de mediu, iar resursele alternative pe produsele secundare din activităţi 

economice nealimentare şi industriale. O mare reprezentare a utilizării resurselor secundare o are 

cea bioenergetică, pentru care este nevoie de conversia biomasei lignocelulozice în produse cu 

valoare economică, în urma careia se obţin biocombustibilii. Pentru obţinerea biomasei din 

produsele secundare sunt luate în calcul rafinăriile şi modul de administrare a lor, respectiv 

managementul deşeurilor. Analiza bibliometrică a literaturii în domeniu arată că sunt o serie de 

publicaţii în cărţi, reviste şi lucrări de referinţă. Domeniile cheie abordate din lucrare se referă la 

biomasă, producţie secundară, utilizarea bioenergiei, biomasă şi mediu, eficienţă energetică a 

sistemelor de bioenergie, evaluarea sustenabilităţii. În ceea ce priveşte managementul, în sensul 

utilizării economice a mediului natural sau antropizat, zonele de cercetare se referă la resurse 

privind calitatea, cantitatea şi durabilitatea, economia managementului de mediu, transportul şi 

selectarea deşeurilor, îmbunătăţirea eficienţei energetice, tratarea şi eliminarea deşeurilor. 

Constatându-se existenţa materiilor prime regenerabile pentru obţinerea bioetanolului, s-a analizat 

impactul pe care îl au consumul acestuia, împreună cu numărul populației și creșterea economică 

asupra emisiilor de dioxid de carbon, pe baza unui panel format din 16 țări europene. Analiza a 

fost susţinută de metodele regresia pe cuantile şi Pooled OLS, acestea identificând: creşterea 

volumului de CO2 odată cu creşterea populaţiei, evidentă cu atât mai mult în ţările cu nivel redus 

de CO2; între creșterea economică şi emisiile de dioxid de carbon nu s-a putut evidenția o relație 

semnificativă statistic dar și robustă în acelasi timp; consumul de bioetanol reduce emisiile de CO2. 

 


