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Introducere    

Capitolul I Relaţia resurse naturale – creşterea economică în 

condiţiile contemporane 

 

 1.1. Consideraţii de ordin conceptual  

  1.1.1. Sfera resurselor naturale  

  1.1.2. Conceptul de creştere economică în 

condiţiile protecţiei mediului 

 

  1.1.3. Mediul natural şi mediul înconjurător  

  1.1.4. Conceptul de protecţie a mediului natural  

  1.1.5. Conceptul de dezvoltare durabilă  

 1.2. Locul şi rolul factorilor naturali in economia de 

piaţă 

 

  1.2.1. Resurse naturale şi factori naturali  

  1.2.2. Factori naturali – factori de baza in 

procesul creşterii economice 

 

 1.3.  Clasificarea resurselor naturale  

 1.4. Implicaţiile tipului de creştere economica asupra 

raportului nevoi-resurse 

 

 1.5. Rolul sistemelor social-economice în determinarea 

modului de gospodărire a resurselor naturale şi 

protecţiei mediului 

 

 1.6. Contradicţia dintre creşterea economică şi 

resursele naturale în condiţiile contemporane 

 

  1.6.1. Factori care determină contradicţia  

  1.6.2. Formele concrete ale contradicţiei  

  1.6.3. Confruntări de idei în literatura economică 

privind posibilităţile de învingere a 

contradicţiilor 

 

  1.6.4. Rezultatele confruntării dintre teoria 

economică şi politica social-economică 

 

 Referinţe bibliografice la capitolul I  
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Capitolul II Probleme teoretice privind implicarea protecţiei 

mediului natural în procesul creşterii economice  

 

 2.1. Activitatea de protecţie a mediului natural în 

sistemul economiei de piaţă 

 

 2.2. Protecţia mediului şi valoarea economică  

 2.3. Externalităţile de mediu  

 2.4. Internalizarea costurilor. Pieţe specifice de resurse 

de mediu 

 

 2.5. Tipologia instrumentelor economico-financiare şi 

administrative privind internalizarea costurilor, 

protecţiei mediului şi a resurselor naturale 

 

 2.6. Considerente teoretice privind reproducţia socială  

în condiţiile protecţiei resurselor şi a mediului 

natural 

 

 2.7. Preocupări în domeniul integrării modelelor 

economice şi ecologice 

 

 2.8. Problemele protecţiei mediului şi criteriile de eficienţă a 

creşterii economice în condiţiile contemporane 

 

  2.8.1. Problemele mediului natural în contempo-

raneitate 

 

  2.8.2. Consideraţii privind criteriile de apreciere 

a eficienţei creşterii economice 

 

 Referinţe bibliografice la capitolul II  

Capitolul III Problematica resurselor naturale şi a protecţiei 

mediului natural în economie 

 

 3.1. Resursele energetice ale României în procesul 

dezvoltării 

 

  3.1.1. Resursele energetice neregenerabile  

  3.1.2. Producţia şi consumul de energie în ţara 

noastră 

 

  3.1.3. Energia electrică. Balanţa energiei electrice  

  3.1.4. Resursele energetice regenerabile  

  3.1.5. Producerea energiei şi implicaţiile acesteia 

asupra mediului natural. Poluarea 

atmosferei 

 

  3.1.6. Strategie şi politică în domeniul resurselor 

energetice 
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 3.2. Resursele minerale de materii prime, suport al 

creşterii economice şi dezvoltării durabile 

 

  3.2.1. Problematica resurselor minerale în lume  

  3.2.2. Resursele minerale ale României şi rolul lor 

în realizarea creşterii economice 

 

  3.2.3. Rolul balanţelor materiale ale resurselor 

minerale în susţinerea politicii economice 

 

  3.2.4. Recuperarea şi refolosirea resurselor 

materiale şi energiei 

 

 3.3. Pământul - componentă de bază a avuţiei naţionale  

  3.3.1. Pământul, importantă resursă naturală. 

Solul şi fertilitatea sa  

 

  3.3.2. Proprietatea asupra pământului  

  3.3.3. Aprecierea economică a pământului  

  3.3.4. Folosirea şi protecţia fondului funciar. 

Politica funciară 

 

 3.4. Resursele silvice în procesul dezvoltării economice  

  3.4.1. Pădurea şi funcţiile ei  

  3.4.2. Resursele fondului forestier  

  3.4.3. Protecţia resurselor silvice. Politica 

forestieră 

 

 3.5. Apa, resursă importanta a dezvoltării economico-

sociale 

 

  3.5.1. Resursele de apă şi consumul lor in tara 

noastră 

 

  3.5.2. Apa, factor de modelare a mediului natural. 

Mecanismul de gospodărire şi protecţie a 

apei 

 

  3.5.3. Calitatea apelor şi poluarea  

  3.5.4. Protecţia resurselor de apă in tara noastră. 

Politica de protecţie a apelor 

 

 Referinţe bibliografice la capitolul III  

Capitolul IV Modelul dezvoltării economico-sociale a judeţului Iaşi 

în condiţiile gospodăririi raţionale a resurselor 

naturale şi protecţiei mediului 

 

 4.1. Locul şi importanţa judeţului Iaşi în economia 

României 

 

 4.2. Resursele naturale şi implicaţiile lor asupra 

dezvoltării economico-sociale a judeţului Iaşi 
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  4.2.1. Resursele minerale şi de energie  

  4.2.2. Resursele agrosilvice şi hidrologice  

  4.2.3. Resursele noi de energie ale judeţului Iaşi  

 4.3. Protecţia mediului natural în condiţiile dezvoltării 

economico-sociale 

 

 4.4. Modele ale dezvoltării economico-sociale, 

ecologice pe exemplul judeţului Iaşi 

 

  4.4.1. Consideraţii teoretice privind elaborarea 

modelului şi a tehnicilor modelării 

 

  4.4.2. Modelul de optimizare a activităţii 

productive a judeţului Iaşi cu luarea în 

considerare a mediului natural 

 

  4.4.3. Model dinamic de simulare a evoluţiei 

sistemului economico-social-ecologic 

 

 Referinţe bibliografice la capitolul IV  

Capitolul V Concluzii şi propuneri  

 Anexe  

     


