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Abstract  
In actual economical thinking, growth and development are affected as 

well by the world economic crisis and are expressed in few different points of 
view. Some of it will be presented within this communication. 
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1.Unele concepţii privind 
creşterea economică şi delimitări 

conceptuale 
 
Kuznets S. (2001, p. 253) 

consideră creşterea economică a unei 
ţări ca o mărire a capacităţii de a 
furniza în măsură tot mai mare 
diferite bunuri economice, această 
capacitate fiind bazată pe tehnologia 
înaintată, precum şi pe adaptările 
instituţionale şi ideologice pe care le 
necesită. 

Arndt H.V. (1978, p.1) consideră 
creşterea economică o creştere a 
venitului ca medie pe locuitor 
(măsurată în mod obişnuit prin PIB 
raportat la populaţie). 

Perroux Fr. (1981, p. 13) 
apreciază creşterea ca fiind sporirea 
dimensiunilor economiei naţionale 
exprimată în totalul bunurilor şi 
serviciilor obţinute în decursul unei 
perioade, inclusiv amortismentul. 
După părerea sa, însă, numai sporul 
cantitativ pe termen lung constituie 
creştere economică, cel pe termen 
scurt constituind expansiune. 

Creşterea economică este definită 
ca fiind procesul de sporire a 
dimensiunilor rezultatelor economice, 
determinate de combinarea şi folosirea 
factorilor de producţie şi reliefate prin 
indicatori macroeconomici – produsul 
intern brut, produsul naţional brut şi 
venitul naţional în termeni reali, atât 
pe total, cât şi pe locuitor. 

1. Some considerations 
regarding economical growth 

and abstract delimitations 
 
Kuznets S. (2001, p. 253) 

consider  a country economical  
growth as a growth of it’s capability 
to furnish in a bigger measure 
economical goods, based on high 
technology as well as on institutional 
and ideological adaptations that it 
requires. 

Arndt H.V. (1978, p.1) consider 
that economical growth is in fact a 
income growth as a medium per 
citizen (usually measured as IGP per 
population ). 

Perroux Fr. (1981, p. 13) 
appreciates the growth as national 
economical dimensions expressed in 
the sum of all the services and goods 
obtained during a period, including 
the payments. Its opinion, however, 
only quantitative increases the long-
term growth, the short term as 
expansion.  

Growth is defined as the 
enhancement of the economic scale 
resulting from the combination and 
use of factors of production and 
raised by macroeconomic indicators - 
gross domestic product, gross 
national product and national income 
in real terms, both total and per 
capita.  

Growth is a complex process 
aimed at the economic system as a 
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Creşterea economică este un 
proces complex care vizează sistemul 
economic în ansamblul său şi în 
dinamica sa, prezentând o evoluţie 
ascendentă pozitivă a economiei 
naţionale, dar care nu exclude 
oscilaţiile conjuncturale, uneori 
regrese economice temporare.  

În legătură nemijlocită cu evoluţia 
economică se află utilizarea concep-
telor de creştere economică zero şi 
creştere economică negativă, răspun-
zând unor raţiuni de politică 
economică. 

Într-un raport al Clubului de la 
Roma se menţionează despre creşterea 
economică zero. În planul politicii 
economice, creşterea economică zero este 
prezentată ca fiind singura reacţie socială 
normală faţă de caracterul tot mai 
restrictiv al resurselor şi de deteriorarea 
echilibrului ecologic (Angelescu, C., 
Stănescu, I., 2001, p. 8). 

Creşterea economică zero reflectă 
situaţia în care rezultatele economice şi 
populaţia totală sporesc în acelaşi ritm, 
iar nivelul rezultatelor pe locuitor 
rămâne constant. 

Creşterea economică negativă 
reflectă situaţia în care rezultatele 
macroeconomice pe locuitor au o 
tendinţă de scădere, menţinându-se 
sub control o serie de corelaţii 
fundamentale de echilibru, cu com-
promisuri acceptabile pe planul 
eficienţei economice şi al nivelului de 
trai. Ea reprezintă, pe planul politicii 

whole and its dynamics, presenting a 
positive upswing in the national 
economy, but that does not exclude 
cyclical oscillations, sometimes 
temporary economic regression. 

In connection with the 
immediate economic concepts is the 
use of zero growth and negative 
growth, responding to the interests of 
economic policy.  

Zero growth is mentioned in a 
Club of Rome report. In economic 
policy plan, zero growth is presented 
as the only normal social reaction to 
the increasingly restrictive nature of 
resources and deterioration of 
ecological balance (Angelescu, C., 
Stănescu, I., 2001, p. 8).  

Zero growth reflects a situation 
in which economic results and 
increase of the overall pace, and the 
results of per capita remains constant.  

Negative growth reflects the 
results of the macroeconomic per 
capital have a tendency to decrease, 
while maintaining the control of a 
number of correlations of 
fundamental balance, with acceptable 
compromise plan on economic 
efficiency and living standards. It is 
the plan of economic policy 
legitimating of a state of affairs or an 
unfavorable perspective.  

The three meanings of economic 
growth are caught in some systems of 
thought through the notion of social 
reproduction (simple,wide restricted).  
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economice, legitimarea unei stări de 
fapt sau a unei perspective nefavo-
rabile. 

Cele trei sensuri ale creşterii 
economice sunt surprinse în anumite 
sisteme de gândire prin noţiunea de 
reproducţie socială (simplă, lărgită, 
restrânsă). 

În opinia unor economişti, 
creşterea economică este sinonimă cu 
dezvoltarea economică şi chiar cu 
progresul social economic. Majoritatea 
economiştilor consideră, însă, că 
noţiunile de creştere economică şi 
dezvoltare economică nu trebuie opuse 
una alteia, dar nici nu se suprapun. 
Cele două noţiuni au unele elemente 
comune: ambele sunt procese evolu-
tive; au la bază conlucrarea şi 
utilizarea aceloraşi factori; finalitatea 
socială a ambelor procese o constituie 
îmbunătăţirea calităţii vieţii oameni-
lor. 

Prin urmare, raportul dintre 
creşterea economică şi dezvoltarea 
economică este ca de la parte la 
întreg. În această situaţie, orice 
dezvoltare economică presupune şi o 
creştere economică, dar nu orice 
creştere economică înseamnă şi 
dezvoltare economică. Dezvoltarea 
economică, pe lângă creşterea 
economică, îşi asociază şi modificări 
structural-calitative în economia na-
ţională şi calitatea vieţii oamenilor. 

Conceptelor de creştere economi-
că şi dezvoltare economică li se 

In the opinion of some 
economists, economic growth is 
synonymous with economic 
development and even social 
economic progress. Most economists 
consider, however, that notions of 
growth and economic development 
should not be opposed to one 
another, but neither overlaps it. The 
two concepts have some common 
elements: both are evolutionary 
processes, are based on cooperation 
and use the same factors, the social 
purpose of both processes is to 
improve people's quality of life.  

Therefore, the relationship 
between economic growth and 
economic development is part of the 
whole. In this situation, any 
economic development presupposes 
a growth, but not any growth and 
economic development means. 
Economic development, in addition 
to economic growth, associates 
quality-structural changes in the 
national economy and people's 
quality of life.  

Concepts of growth and 
economic development are 
associated with economic progress. It 
highlights specific purposes and 
development of each stage, compared 
with the previous stages, and the 
support of an optimistic view on the 
evolution of society in perspective. 
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asociază cel de progres economic. 
Acesta evidenţiază specificul şi sensul 
dezvoltării din fiecare etapă, în 
comparaţie cu etapele anterioare, şi 
constituie suportul unei viziuni 
optimiste asupra evoluţiei societăţii în 
perspectivă. 

 

2. Aspecte ale dezvoltării 
economice durabile 

 
Ca formă de manifestare a 

dinamicii macroeconomice, dezvol-
tarea economică presupune un 
ansamblu de transformări cantitative, 
structurale şi calitative, atât în 
economie, cât şi în cercetarea 
ştiinţifică şi tehnologiile de fabricaţie, 
în mecanismele şi structurile organi-
zatorice de funcţionare a economiei, 
în modul de gândire şi compor-
tamentul oamenilor (Becker, G. S., 
2001, p. 137).  

În etapa actuală sunt preocupări 
tot mai accentuate privind dezvoltarea 
economică durabilă sau viabilă, la 
nivelul fiecărei ţări şi la scară 
mondială, acestea fiind legate de un 
complex de probleme cu care se 
confruntă, în prezent, omenirea, şi 
anume: sărăcia în mijlocul belşugului; 
degradarea mediului înconjurător; 
nesiguranţa ocupării unui loc de 
muncă; inflaţia, crize monetare, 
economice şi geografice etc. 

Dezvoltarea economică durabilă 
reprezintă acea formă de dezvoltare 

2. Aspects of sustainable 
economic development 

 
As a manifestation of economic 

growth, economic development 
implies an overall transformation of 
quantity, structure and quality, both 
in economy and in scientific research 
and technology, the mechanisms and 
organizational structures of an 
functioning economy, in the way of 
thinking and human behavior 
(Becker, G. S., 2001, p. 137).  

In the current phase, concerns 
are increasingly emphasized on 
sustainable economic development or 
sustainable at the level of individual 
countries and worldwide, they are 
linked by a complex of problems 
facing the present world, namely 
poverty in the midst of plenty; 
environmental degradation, 
uncontrolled expansion of 
urbanization,uncertainty employment 
for a job; youth estrangement 
removing traditional values, 
inflation, unemployment, economic 
and geographical monetary crises, 
etc. 

Sustainable economic 
development means that the 
economic growth in which it aims to 
satisfy the requirements of present 
consumption will not compromise or 
prejudice those of future generations.  

The concept of sustainable 
development express the expansion 
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economică în cadrul căreia se 
urmăreşte ca satisfacerea cerinţelor 
prezente de consum să nu compromită 
sau să prejudicieze pe cele ale 
generaţiilor viitoare. 

Conceptul de dezvoltare durabilă 
exprimă procesul de lărgire a 
posibilităţilor prin care generaţiile 
prezente şi viitoare îşi pot manifesta pe 
deplin opţiunile în orice domeniu – 
economic, social, cultural sau politic, 
omul fiind aşezat în centrul acţiunii 
destinate dezvoltării. Dezvoltarea 
economică durabilă presupune existenţa 
unor condiţii economice, sociale, 
culturale şi de mediu favorabile. Dacă, 
din perspectivă istorică, condiţiile 
economice au avut un rol covârşitor în 
evoluţia speciei umane, celelalte 
condiţii nu mai pot fi, astăzi, ignorate, 
componenta economică reprezentând, 
însă, factorul esenţial al dezvoltării. 

În anul 1966 Raportul Mondial al 
Dezvoltării Umane, elaborat sub egida 
Programului Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD), sintetizează patru 
componente esenţiale ale paradigmei 
dezvoltare durabilă (fig.1). 

Conceptul de dezvoltare durabilă 
este acceptat şi sprijinit pe plan 
mondial, mesajul său fiind preluat de 
Conferinţa de la Rio de Janeiro din 
1992, unde discuţiile s-au axat în 
special pe următoarele aspecte: 

a) definirea dezvoltării durabile; 
b) determinarea condiţiilor de 

realizare a acestei dezvoltări; 

of opportunities that present and 
future generations options , can fully 
manifest in any field - economic, 
social, cultural or political, the man 
was seated in the center of action for 
development.  

Sustainable development implies 
the existence of economic conditions, 
social, cultural and environmental 
friendly. If, in historical perspective, 
economic conditions have had an 
absolute role in the evolution of the 
human species, other conditions may 
not be today, ignored the economic 
component is, however, an essential 
factor of development.  

In the 1966 World Human 
Development Report, prepared under 
the aegis of the United Nations 
Development Program (UNDP), 
summarized the four essential 
components of sustainable 
development paradigm (fig. 1). 

The concept of sustainable 
development is worldwide accepted 
and supported, its message is 
retrieved by the Conference in Rio de 
Janeiro in 1992, where discussions 
were focused in particular on the 
following aspects:  

a) definition of sustainable 
development;  

b) determine the conditions for 
such development;  

c) measuring, quantifying 
sustainable development by finding 
an indicator to express the fact that a 
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c) măsurarea, cuantificarea dez-
voltării durabile prin găsirea unui 
indicator care să exprime faptul că o 
naţiune sau o economie în ansamblul 
său se încadrează, sau nu, într-un mod 
de dezvoltare  durabilă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

nation or an economy as a whole is 
fit or not, in a sustainable 
development. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Cele patru componente esenţiale ale paradigmei dezvoltare durabilă 

 
 

Fig. 1. The four essential components of sustainable development 
paradigm 
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3. Obiectul şi cerinţele realizării 
dezvoltării durabile 

 
Obiectivul general al dezvoltării 

durabile este de a găsi un optim de 
interacţiune şi compatibilitate a patru 
sisteme: economic, uman, ambiental 
şi tehnologic, într-un proces dinamic 
şi flexibil de funcţionare. Nivelul 
optim corespunde acelei dezvoltări de 
lungă durată care poate fi susţinută de 
către cele patru sisteme. Pentru ca 
sistemul să fie operaţional, este 
necesar ca această susţinere sau 
viabilitate să fie aplicată în toate 
subsistemele ce formează cele patru 
dimensiuni ale dezvoltării durabile- 
plecând de la energie, agricultură, 
industrie până la investiţii, aşezări 
umane şi biodiversitate. 

Cerinţele minime pentru realizarea 
dezvoltării durabile includ:  

- redimensionarea creşterii eco-
nomice, având în vedere accentuarea 
laturilor calitative ale producţiei; 

- eliminarea sărăciei în condiţiile 
satisfacerii nevoilor esenţiale: un loc 
de muncă, hrană, energie, apă, 
locuinţă şi sănătate; 

- asigurarea creşterii populaţiei 
la un nivel acceptabil (reducerea 
creşterii demografice necontrolate); 

- conservarea şi sporirea re-
surselor naturale, întreţinerea diver-
sităţii ecosistemelor, supravegherea 
impactului dezvoltării economice 
asupra mediului; 

3. Innovation and achieving 
sustainable development 

requirements 
 

The overall objective of 
sustainable development is to find an 
optimum compatibility and 
interaction of four systems: 
economic, human, environmental and 
technology in a dynamic and flexible 
service. Optimum level that 
corresponds to the long-term 
developments that can be supported 
by the four systems. Because of the 
system is operational, it is necessary 
that this support and viability to be 
applied in all the subsystems that 
make up the four dimensions of 
sustainable development - from 
energy, agriculture, industry to 
investment, human settlements and 
biodiversity.  

A minimum requirement for 
achieving sustainable development 
includes: 

- economic growth resizing, 
given the increased quality side of 
production;  

- elimination of poverty in terms 
of satisfying basic needs: a job, food, 
energy, water, housing and health;  

- ensuring the growth of 
population to an acceptable level 
(reducing uncontrolled demographics 
growth);  

- preserving and enhancing 
natural resources, maintaining the 
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- reorientarea tehnologică şi 
punerea sub control a riscurilor 
acesteia; 

- descentralizarea formelor de 
guvernare, creşterea gradului de 
participare la luarea deciziilor privind 
mediul şi economia. 

Aspectele multiple ale dezvoltării 
durabile, de la creşterea economică şi 
ocuparea populaţiei până la egalitatea 
dintre sexe, protecţia mediului şi 
libertăţile individuale, sunt tratate într-
o viziune integratoare, accentul fiind 
pus pe lărgirea posibilităţilor de 
manifestare a opţiunii oamenilor. 

Longevitatea, educaţia şi standar-
dul de viaţă sunt considerate esenţiale. 
Acestea stau la baza indicelui 
dezvoltării umane (IDU) care oferă o 
măsură simplificată, dar utilă, a unei 
realităţi complexe. Indicatorii utilizaţi 
la calcularea IDU sunt: speranţa de 
viaţă, gradul de alfabetizare şi gradul 
de cuprindere în învăţământ, ce 
reflectă nivelul de educaţie, PIB pe 
locuitor, ca măsură a standardului de 
viaţă. 

Problematica dezvoltării durabile 
a rămas şi va rămâne în actualitatea 
preocupărilor mondiale mai ales 
datorită discrepanţei care există între 
recunoaşterea teoretică a importanţei 
acesteia şi rezultatele concrete 
înregistrate până în prezent, 
subsumate ideii de progres social. În 
ultimele cinci decenii, pe plan 
mondial, s-au realizat progrese în toate 

diversity of ecosystems, monitoring 
the impact of economic development 
on the environment;  

- diversion technology and 
putting its risks under control;  

- forms of government 
decentralization, increasing 
participation in environmental 
decision-making and the economy.  

Multiple aspects of sustainable 
development from economic growth 
and employment population by 
gender equality, are treated in an 
integrative vision, the emphasis 
being placed on broadening 
opportunities for expressions of the 
people's choice.  

Longevity, education and 
standard of living are considered 
essential. They underlie human 
development index (HDI) which 
provides a simplified measure, but 
useful, a complex realities. The 
indicators used to calculate the HDI 
are life expectancy, literacy and the 
degree of coverage in education, 
reflecting the level of education, 
GDP per capital, as a standard of 
living. Issues of sustainable 
development has remained and will 
remain in the global currency 
concerns mainly due discrepancies  
between recognizing the theoretical 
importance and concrete results 
achieved so far, subordinate the idea 
of social progress. In the last five 
decades, worldwide, have made 
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domeniile şi s-au înregistrat schimbări 
semnificative la nivelul dezvoltării 
umane. 

Strategia dezvoltării durabile 
devine operaţională prin politici 
naţionale adecvate, în măsură să 
favorizeze compatibilitatea sistemelor 
ce se intercondiţionează în timp şi 
spaţiu, colaborarea şi cooperarea cu 
caracter regional, internaţional şi 
mondial. 

Dezvoltarea durabilă nu este un 
scop în sine, ci un mijloc pentru a 
stimula progresul tehnic şi economic, 
prin distribuirea mai echitabilă a 
efectelor sale asupra generaţiilor 
prezente şi viitoare. Problemă comună 
a tuturor ţărilor la nivel planetar, 
strategia dezvoltării durabile trebuie 
abordată ţinând seama de decalajele 
existente astăzi în lume, de împărţirea 
ţărilor în dezvoltate şi subdezvoltate. 

 
 

4. Concepţii privind dezvoltarea 
economică durabilă 

 
Există confruntări îndelungate 

între diferite concepţii privind 
protecţia mediului natural. Recu-
noaşterea dependenţei dezvoltării 
economice de resursele naturale şi 
starea lor fizică şi formularea 
conceptului de dezvoltare au loc în 
cadrul unor concepţii prezentate în 
figura 2. 

 

progress in all areas and there have 
been significant changes in the level 
of human development.  

The strategy of sustainable 
development becomes operational by 
appropriate national policies, in a 
position to encourage compatibility 
of systems that are conditioned in 
time and space, with regional 
collaboration and cooperation, 
internationally and globally.  

Sustainable development is not 
an end in itself but a means to 
stimulate economic and technical 
progress, more equitable distribution 
through its effects on present and 
future generations. Common problem 
to all countries at planetary level, the 
strategy of sustainable development 
should be addressed taking into 
account the existing gaps in the today 
world, dividing the countries into 
developed and underdeveloped. 

 
4. Concepts of sustainable 

economic development 
 
There are long confrontations 

between different concepts on the 
protection of natural environment. 
Recognizing the economic 
development dependence of natural 
resources and their physical and 
formulating the concept of 
development is taking place within 
the framework of concepts presented 
in figure 2. 
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Fig.2. Principalele concepţii privind dezvoltarea economică durabilă 

 
Fig.2. The main concepts of sustainable economic development 
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Din cele trei concepţii privind 
protecţia mediului natural, reţinând 
elementele comune, raţionale şi utile, 
se poate ajunge la una generalizatoare 
– concepţia reconcilierii omului cu 
natura şi cu sine însuşi. Acest concept 
presupune respect faţă de legile naturii 
în activitatea economică, respect pentru 
echilibrul ecologic, pentru sănătatea 
Terrei, pentru progresul social. O 
asemenea concepţie conduce la 
prevenirea deteriorării condiţiilor de 
mediu, care este pe deplin posibilă, în 
condiţiile compatibilităţii dintre 
dezvoltarea producţiei şi mediul 
înconjurător. 

Această concepţie – strategie se 
referă, în aceeaşi măsură, la toate 
ţările lumii, dezvoltate sau 
nedezvoltate, obligând la o recon-
siderare a strategiilor elaborate până în 
prezent. Pentru ţările dezvoltate care 
îşi propun să treacă la asigurarea în 
dinamică a compatibilităţii criteriilor 
eficienţei economice directe, impuse 
de piaţă, cu cele de eficienţă social-
umană, ecologică, se prefigurează 
realizarea unei creşteri economice 
consolidate, bazată pe compatibilitatea 
dinamică a mediului creat de om cu 
mediul natural, a eficienţei economice 
cu justiţia socială. 

 
5. Conceptul de ecodezvoltare 

 
În contextul dezvoltării durabile 

se vorbeşte tot mai mult despre 

Of the three concepts on the 
protection of natural environment, 
retaining the common elements, 
rational and useful, can be reached at 
a general - conception of human 
reconciliation with nature and with 
himself. This concept presupposes 
respect for the nature laws in the 
economic activity, respect for the 
ecological Earth health, for social 
progress. Such a conception leads to 
prevent deterioration of the 
environment, which is fully possible, 
in terms of compatibility between 
development and production 
environment. 

This concept - a strategy relate to 
the same extent in all countries in the 
world, developed or undeveloped, 
forcing a reconsideration of the 
strategies developed so far. For 
developed countries which intend to 
switch to ensuring the compatibility 
of dynamic direct economic 
efficiency criteria imposed by the 
market, the efficiency of social and 
human, environmental, it prefigured 
the achievement of economic growth 
strengthened, based on dynamic 
environment compatibility created by 
man with the natural environment, 
the economic efficiency with social 
justice. 

 
5. The eco-development concept 

 
In the context of sustainable 
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ecodezvoltare. Astfel, în anul 1972, 
secretarul general al Conferinţei de la 
Stockholm asupra mediului, Maurice 
Sliong, a introdus în limbajul curent 
conceptul de ecodezvoltare. 

Prin complexitatea ei, ecodezvol-
tarea surprinde, nu numai dezvoltarea 
economică propriu-zisă în raport cu 
mediul natural, ci întreaga dezvoltare 
umană, cu aspectele ei sociale, de 
cultură, ştiinţă şi civilizaţie, de 
egalitate şi echitate între oameni. În 
cadrul strategiei de ansamblu privind 
politicile de protecţie a mediului, în 
prezent, se disting obiectivele 
prezentate în figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

development is increasingly talking 
about eco-development. Thus, in 
1972, Maurice Sliong the general 
secretary of the Stockholm 
Conference on the environment, 
introduced in the current language 
the concept of eco-development.  

By its complexity, eco-
development surprises not only 
economic development itself in 
relation to the natural environment, 
but the entire human development, 
social issues, culture, science and 
civilization, equality and equity 
between men. Currently, in the 
overall policy framework of 
environmental protection, there are 
targets presented in figure 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.3. Principalele obiective ale politicilor de protecţie a mediului 
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Ecodezvoltarea (dezvoltarea eco-

logică) reprezintă creşterea economică 
în strânsă corelaţie şi intercon-
diţionare cu legile mediului ambiant, 
ale echilibrului ecologic. 

Ecodezvoltarea este orientată 
spre satisfacerea unor cerinţe practice 
concrete, dar şi de lungă durată, 
propunând armonie şi complexitate, 
excluzând orientarea unilaterală spre 
o ramură sau alta a industriei. 
Presupunând o structură complexă, 
diversificată, ecodezvoltarea se carac-
terizează printr-o mai mare capacitate 
de adaptabilitate la cerinţele unei 
etape şi ale unor obiective majore.  

Ea presupune prudenţă din punct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eco-development (organic 

development) represents the growth 
in close correlation with environment 
laws, and ecological balance.  

Eco-development is oriented to 
meet the practical requirements of 
concrete and long term, proposing 
harmony and complexity, excluding 
unilateral orientation to one or 
another branch of industry. 
Assuming a complex, diversified 
structure, eco development is 
characterized by a greater capacity 
for adaptation to the requirements of 
a stage and some major objectives.  

It involves ecologically caution, 
stimulates development, starting 

 
Fig.3. The main objectives of the policies of environmental protection 
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de vedere ecologic; stimulează 
dezvoltarea pornind de la cunoaşterea 
consumului, dar subordonată posibili-
tăţilor teritoriului; preconizează o 
dezvoltare armonioasă, prevăzătoare, 
în deplin acord cu posibilităţile 
existente la un moment dat şi într-un 
anumit loc.  

 
6. În loc de concluzii 

 
Primirea noilor state in Uniunea 

Europeană, care au un nivel de 
dezvoltare economică mult mai scăzut 
decât media comunitară, va constitui 
o provocare majoră pentru capacitatea 
Uniunii de a finanţa noua politică de 
dezvoltare regională. Pentru a putea 
face faţă acestei provocări, bugetul 
Uniunii va trebui despovărat de 
„birul” impus de promovarea politicii 
agricole comunitare, de susţinerea 
preţurilor şi de reglarea capacităţii 
productive a agriculturii comunitare. 
Dosarul social al Uniunii, împovărat 
la rândul său, de amploarea unui 
şomaj ce a depăşit limitele 
suportabilităţii, aşteaptă şi el să fie 
soluţionat. Structurile juridice şi 
instituţionale ale Uniunii au nevoie de 
reamenajări permanente care să le 
confere vigoare şi elasticitate. Ca 
orice operă de dimensiuni istorice, 
înălţarea continuă a edificiului 
european este condiţionată de 
capacitatea şi hotărârea de a depăşi 
noile provocări. 

from knowledge consumption, but 
subject territory possibilities, 
advocates a harmonious 
development, carefully in full 
agreement with existing 
opportunities at a given moment and 
in a certain place. 

 

6. Instead of conclusions 
 
Receiving the new states in the 

European Union, which have a lower 
economic growth than the average 
community will be a major challenge 
for the Union's capacity to finance 
new policy of regional development. 
To deal with this challenge, the 
budget will be disembarrass by the 
"birul" imposed by common 
agricultural policy promotion, prices 
support and of productive community 
capacity of agriculture adjusting. The 
social Union dossier, weigh in turn, 
of the unemployment magnitude that 
exceeded the sustainability limits, 
expects to be resolved as well. Legal 
and institutional structures of Union 
needs permanent redevelopment 
which puts force and elasticity. Like 
any historical dimensions work , 
continuous European ascension is 
conditioned by the ability and 
determination to overcome new 
challenges. 
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