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Modelul economic vectorial sustenabil 
 
Societatea economică existentă la momentul actual utilizează un model economic evident 

nesustenabil ce conduce inexorabil la epuizarea resurselor planetare. Modelul bazat pe principiile 
economiei de piaţă răspunde exclusiv la nevoile umane fără a lua în consideraţie necesităţile 
ecosistemice şi nu redă în ecosistem nici un fel de resurse regenerabile, producând în schimb 
dezechilibru şi poluare. 

O modelare a principiilor de funcţionare a acestui tip de economie este în modelul quasi-
sustenabilităţii, unde goana după profit fără responsabilitatea faţă de mediu este vizibilă în 
existenţa ciclurilor induse. 

Cu toate acestea modelul de quasi-sustenabilitate permite o dezvoltare de tip fractal, mai 
mult chiar permite pe diferite sectoare şi subsisteme dezvoltarea modelului de sustenabilitate în 
care toate acumulările produse sunt consumate de ciclurile interne generate fără a epuiza 
resursele externe. 

În acest studiu se pune problema posibilităţii trecerii de la modelul de quasi-sustenabilitate 
la modelul de sustenabilitate. Modelul de sustenabilitate este explicitat în anexa 2. 

 
 
 
Fig 1 diferenţe specifice între modele 
 
 Studierea specifică a celor două modele scoate în evidenţă posibilitatea trecerii de la 

modelul de piaţă la cel sustenabil prin modificarea sensului a 12 vectori din model (marcaţi cu 
roşu) şi menţinerea sensurilor a 10 vectori (marcati cu albastru). Modelul general rezultat este 
simetric faţă de o axă de simetrie oblică. Se constată că o astfel de schimbare profundă trebuie să 
modifice 12 componente majore a filozofiilor economice actuale reconsiderând şi conservând 
doau 10 dintre caracteristicile actuale, ceea ce este extrem de dificil fără a produce crize 
consistente de sistem economic. 

O soluţie pentru evitarea acestor crize este dată de identificarea unor circuite economico-
ecologice ce pot fi consolidate separat creând un sistem economic paralel ce va câştiga forţă în 
timp. Trecerea de la vectorii economici la circuitele economice noi sau clasice ar permite 
tranziţia cu mai puţine riscuri către un model de economie sustenabilă. În continuare vom 
identifica circuitele principale suportate de modelările anterioare. Explicaţiile privind metoda de 
proiectare semantică a conceptelor din noduri se pot găsi în Anexa 1. 
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Fig 2  circuite necesare trecerii de la quasi-sustenabilitate la sustenabilitate 
 
 
 

 
 
Fig 3 circuite ce se păstrează la trecerea de la quasi-sustenabilitate la sustenabilitate 
 
Pentru înţelegerea acestor circuite este necesar să înţelegem structura nodurilor modelului 

prezentat. Aceasta este generată de două circuite majore, unul acumulativ de tip social, altul de 
partajare a resurselor de tip ecologic. Aceste două circuite sunt caracterizate  prin sursă, senzor, 
decident şi interacţiunea dintre ele generează alte conţinuturi specifice. Modelul ce circuite şi 
interferenţă se supune regulilor sistemelor disipative şi modeluliui de sustenabilitate ce este dat 
de schema de organizare a categoriilor triangulate. 
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Fig 4 schema generală nevectorizată 
 
Interpretarea circuitelor economico-ecologice în funcţie de conţinuturile nodurilor ne 

permite să identifică şi circuitele luate în consideraţie la care se schimbă sau se conservă 
sensurile săgeţilor. 

 

 
Fig 5 circuitul de recuperare a sustenabilităţii 1 (circuitul organizării resurselor) 
O traducere a acestui circuit conduce la următoarele etape: resursele regenerabile devin 

prioritare micşorarea consumurilortrecerea către gross national hapinesse stimulează 
economia pasivă fără cheltuieli exageratese concentrează atenţia către prevenirea şi gestionarea 
crizelor şi dezastrelorse trece la utilizarea unor indicatori calitativise trece la sistemul de 
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management al crizelor şi dezastrelorse îmbunătăţeşte relaţia cu stakeholder-ise construieşte 
un sistem de administrare în timp real a economiei şi economiei socialese întăresc măsurile de 
inovare tehnologică se întăresc măsurile de economie pasivă precum casele pasivese luptă 
contra deteriorării biodiversităţiise caută obţinerea de condiţii pasive de rezolvare a problemelor 
existente fără cheltuieli financiarese introduc tehnologii albastre se introduc măsuri de 
dezvoltare sustenabilăse impun măsuri de responsabilitate corporatistăse îmbunătăţeşte 
randamentul exploatărilor şi utilizării resurselor exploatatese întăreşte exploaterea resurselor 
secundare sau regenerabilese întăreşte componenta de inovare tehnologică în exploatarese 
iniţiază acţiuni de control al mutaţiilor şi readaptărilorse întresc metodele de management al 
dezechilibrelor ecologicese urmăresc şi se controleazăcomplexificările nişelor economico-
ecologicese controlează mutaţiile şi readaptările la noile condiţii de crizese întăreşte sistemul 
de gross national hapinesse închide circuitul în resurse regenerabile. 

 Mărimea circuitului şi buclele existente ce formează subcircuite fac ca aceste din urmă să 
devină funcţionale şi să aibă nevoie de a fi identificate. Subcircuitele cu un nod comun vor 
conduce la întărirea celui nod. In circuitul mare exemplificat mai sus se identifică următoarele 
subcircuite 

a) economie pasivă acţiuni de micşorare a deteriorării 
biodiversităţii inovare tehnologicăse întăreşte economia pasivă 

b) gross national hapinessutilizarea prioritară de resurse 
regenerabilemicşorarea consumurilorse întăreşte sistemul gross national 
hapiness 

c) inovarea tehnologicătehnologii albastredezvoltare 
sustenabilăcreşterea responsabilităţii corporatisteîntăreşte inovarea 
tehnologică 

d) mutaţiile şi readaptărilemecanisme de reacţie provocate de 
dezechilibrul ecologiccomplexificarea nişelor ecologice şi 
economicecontrolul mutaţiilor şi adaptărilor 

e) inovarea tehnologicăposibilităţi de producere sau control şi 
soluţionare a crizelor şi dezastrelor naturale sau economicecreşterea factorilor 
calitativi în managementul crizelor şi dezastrelorîntărirea relaţiilor cu 
stakeholder-i administrarea în timp real a problemelor apăruteîntărirea 
inovării tehnologice 

f) mutaţiile şi readaptărileîntărirea sistemului gross national 
hapinessinovare tehnologică capabilă să controleze mutaţiile şi readaptările 

 
Fig 6. Subcircuitele arată în final că circuitul mare este centrat pe inovare tehnologică.  
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Fig 7 circuitul de recuperare a sustenabilităţii 2 (circuitul dezvoltării şi al consumurilor) 
 
Ritmul de dezvoltare condiţionează nivelul de protecţie al mediuluiadministrarea 

eficientă în timp realintroducerea tehnologilor cu feedback la mediuadministrarea eficientă 
în timp realîncrederea financiarăse pune preţ pe factorii calitativise previzionează 
mutaţiile şi readaptărilese reglează nivelurile de consum se impune gross national 
hapinessse îmbunătăţeşte randamentul exploatărilor se fixează ritmurile sustenabile de 
dezvoltare  

 
 
 

 
Fig 8 circuiul de recuperare a sustenabilităţii prin tehnologii inovative neinvazive 3 
 
Programele finanţate tehnologii neinvazivese trece la protecţia activă a 

mediuluise introduc pe scară largă tehnologiile albastre pasive energeticse 
exploatează cu prioritate resursele secundare şi regenerabilese trece masiv la tehnologii 
pasive energeticse regleaza nivelurile de consumse luptă permanent contra 
deteriorării biodiversităţiise controlează mutaţiile şi readaptărilese proiectează 
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mijloace de management al crizelor şi dezastrelor naturale sau economicese 
recuperează ariile afectate se întăresc tehnologiile neinvazive 

 
 

 
Fig 9 circuit 1 ce se păstrează din quasi-sustenabilitate pentru resursele secundare şi 

regenerabile 
 
 Şi acest circuit are un număr de subcircuite 

a) randamentul exploatăriiutilizarea prioritară a resurselor 
regenerabilemicşorarea consumurilor  se întăreşte într-o buclă infinită 
sustenabilitatea exploatăriiresurse secundare şi regenerabile 

b) tehnologiile cu feedback la mediutehnologii neinvazivese întăreşte 
diversitatea sinergicăse proiectează programe finanţate pentru acest scopse întăresc 
tehnologiile cu feedback la mediu 

c) reacţiile mediuluidezechilibru ecologic ce trebuie rezolvatcrize şi 
dezastre naturale ce trebuie manageriate şi rezolvatese micşorează instabilitatea şi 
reacţiile mediului 

d) reacţiile mediului complexificarea nişelorintroducerea cu necesitate a 
analizei factorilor calitativi şi a indicatorilor calitativirecuperarea ariilor 
afectaterecuperarea diversităţii sinergiceîntărirea protecţiei mediuluitrecerea către 
resurse regenerabileîmbunătăţirea randamentului exploatării şi micşorarea ariilor 
exploatate. Acest din urmă circuit este deschis fiind determinat de circuitul (c) şi 
determinănd circuitul (a) 
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Fig 10 circuit 2 ce se păstrează de la quasi-sustenabilitate de tip ecologic 
 
Se doreşte protejarea şi îmbunătăţirea diversităţii sinergicese trece la programe 

finanţatese trece la tehnologii cu feedback la mediuse exploatează resursele secundare şi 
regenerabilese imopunerea micşorarea consumurilorse impune sustenabilitatea 
exploatărilorse exploatează prioritar resursele regenerabile sau secundarese proiectează 
mijloace de management al crizelor şi dezastrelorse reconsideră reacţiile mediului se luptă 
pentru evitarea reacţiilor de dezechilibru ecologicse întăreşte tehnologia necesară pentru 
managementul crizelor şi dezastrelorse utilizează prioritar tehnologii cu feedback la 
mediuse impun tehnologiile neinvazivese întăreşte diversitatea sinergică prin măsuri 
concrete de protejare şi recuperare. 

Şi acest circuit are subcircuite 
a) micşorarea consumurilorsustenabilitatea exploatărilortrecerea 

către resurse secundare şi regenerabilestabilizarea consumurilor mici 
b) resursele secundare şi regenerabileevitarea crizelor şi dezastrelor 

naturale sau economiceîntărirea tehnologiilor cu feedback la 
mediuîntăresc exploatarea resurselor regenerabile şi secundare 

c) controlul reacţiilor de dezechilibru ecologicevitarea crizelor şi 
dezastrelor naturalese controlează reacţiile mediuluievitarea 
dezechilibrelor ecologice 

d) tehnologiile cu feedback la mediutehnologii neivazive faţă de 
mediurecuperarea sinergică a biodiversităţiiprograme finanţate de 
mediuperfecţionarea tehnologiilor cu feedback la mediu 
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Fig 11 circuit 3 ce se păstrează de la quasi-sustenabilitate de reglaj al dezvoltării sustenabile 
 
Responsabilitatea corporatistăcondiţionarea ritmurilor de dezvoltaredezvoltare 

sustenabilătehnologii neinvazivepolitici de recuperare pentru diversitatea 
sinergicăprograme finanţateimplicarea părţilor interesate (stakeholders) încredere 
financiarămăsuri de management al crizeloradministrare eficientă în timp realtehnologii 
albastreresponsabilitate corporatistă  

 
Programele sectoriale ce se dezvoltă pe modelul de sustenabilitate vor fi la rândul lor 

sustenabile şi se vor sprijini reciproc. Realizarea acestor programe presupune educaţie specifică, 
cercetare ştiinţifică cu eforturi tehnologice, eforturi pentru sănătatea populaţiei, coeziune de grup 
şi atitudine deschisă şi proactivă din partea celor implicaţi, etc, indicatori calitativi ce se găsesc în 
conceptul de gross national hapiness. Realizarea obiectivelor programelor propuse cer şi alte 
tipuri de competenţe şi programe secundare ce se pot identifica pe următorul nivel de fractalizare. 
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Fig 11.1 programe sectoriale de utilizare a resurselor cu impact minim pentru mediu 
 

 
 
Fig 11.2 programe de economie pasivă auto-sustenabilă prin utilizarea inovaţiilor 

tehnologice şi a iniţiativelor organizaţiilor şi IMM-urilor inovative prin economie socială 

 
 
Fig 11.3 programe de management al crizelor de mediu sau derivate din acestea 
 

 
 
Fig 11.4 programe de management al crizelor şi dezastrelor economice 
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Fig 11.5 programe de protecţie a mediului prin tehnologii neinvazive 

 
Fig 11.6 programe de exploatare sustenabilă a resurselor primare,  secundare sau 

regenerabile 
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Fig 11.7 programe de inovare tehnologică sustenabilă şi durabilă 
 
Avantajul sistemului 
 
În afara circuitelor menţionate anterior sistemul permite transferarea rezultatelor dintr+un 

program către alt program urmărind vectorii  

 
Fig 12 vectorii modelului sustenabilităţii  
De exemplu urmărind linia micşorarea consumurilor conducând către managementul 

crizelor avem următorii paşi logici identificaţi de model 
Micşorarea consumurilor inovare tehnologicăprovocarea crizelor şi dezastrelor naturale 

şi economicecreşterea atenţiei asupra factorilor calitativimanagementul crizelor  
 
Un alt exemplu este următorul 
Complexificarea nişelor ecologice sau economiceadaptarea mediului la agresiune şi 

consecinţele asupra mediului economicmaximizarea influenţelor calitative asupra mediului şi 
consecinţele apăruteobligativitatea considerării prioritare a factorilor calitativiprograme de 
cunoaştere şi intervenţie prin mecanisme de feedbackprevenirea afectării resurselor şi 
recuperarea în fazele iniţialerecuperarea ariilor sau resurselor afectatefinanţarea 
programelor de recuperare şi refacere a biodiversităţii pe ariile afectatefinanţarea programelor 
de recuperare a biodiversităţii generalediversitate sinergică 

Acest aspect al continuităţii informaţiilor utilizate în programe conduce la transferabilitatea 
rezultatelor unui program în alt program, ceea ce eficientizează enorm activitatea tuturor 
programelor şi micşorează enorm costurile de implementare şi studiu ale tuturor programelor. 

Acest detaliu face ca modelul de sustenabilitate să se vadă şi prin prisma eficienţei 
financiare. 
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Pe de altă parte fiecare modul specializat din etajul inferior de organizare fractală este 
construit asfel încât fluxurile de informaţii primite să fie digerate local prin triangularea 
informaţiei ce vine din două sensuri către acelaşi punct de acumulare, iar pe de altă parte 
acumulările să fie redristribuite ca resurse specifice către ciclurile unde sunt expuse adecvării la 
condiţiile şi nevoile locale. Acest aspect face ca produsele obţinute să devină adecvate nevoilor 
locale iar pe de altă parte să sufere un permanent proces inovativ prin fluxurile de informaţii 
primite de la structurile superioare ierarhic ca nivel de fractalizare. 

Alt avantaj al sistemului este dat de transferabilitatea sustenabilităţii atât pe verticală între 
etajele fractale cât şi pe orizontală către domenii conexe nou apărute. Acest avantaj conduce către 
durabilitatea sistemului odată apărut şi răspândit mai departe. 

Direcţiile principale ale modelului ce aliniază toţi vectorii sunt următoarele 
direcţia dată de vectorii 

a) resurse regenerabilenivelul de consum 
b) responsabiitate corporatistăreacţiie de dezechilibru ecologic 
c) dezvoltare sustenabilă reacţiile mediului 
d) diversitatea sinegicăîncrederea financiară 

Se poate spune că aceşti vectori pot da indicatorii calitativi privind economia bazată pe 
consum şi consecinţele sale 

direcţia dată de vectorii 
a) resurse regenerabileritm de dezvoltare 
b) economie pasivătehnologii neinvazive 
c) deteriorarea biodiversităţiiprograme finanţate 
d) complexificarea nişelorîncrederea financiară 

se poate spune că aceşti vectori pot da indicatorii calitativi privind impactul economiei 
financiare asupra mediului 

direcţia dată de vectorii 
a) ritm de dezvoltarediversitate sinergică 
b) sustenabilitatea exploatăriirelaţia cu stakeholder-i 
c) micşorarea consumurilormanagementul crizelor 
d) nivelul de consumcomplexificarea nişelor 

 
se poate spune că acest vector ne dă sistemul de indicatori calitativi privind sustenabilitatea 

dezvotării 
  
 un alt set de direcţii secundare, derivate din model pe nivelul următor de fractalizare este 

următorul 
 direcţia dată de vectorii 

a) dezvoltarea sustenabilăresponsabilitatea corporatistă 
b) diversitatea sinergicăresurse regenerabile 
c) programe finanţatemicşorarea consumurilor 
d) relaţia cu stakeholder-ieconomia pasivă 
e) reacţiile mediuluidezechilibrul ecologic 

se poate spune că aceşti vectori ne dau sistemul de indicatori calitativi legat de medierea 
conflictelor dintre mediul natural, mediul economic, social, financiar, etc. 

 direcţia dată de vectorii 
a) economie pasivădeteriorarea biodiversităţii 
b) resurse regenerabilecomplexificarea nişelor 
c) sustenabilitatea exploatăriireacţiile mediului 
d) ritm de dezvoltareîncrederea financiară 
e) tehnologii neinvaziverecuperarea ariilor afectate 
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se poate spune că aceşti vectori ne dau sistemul de indicatori calitativi legat de 
mecanismele de auto-reglaj din relaţia economico-ecologică 

 direcţia dată de vectorii 
a) micşorarea consumuluisustenabilitatea exploatării 
b) nivelul de consumritm de dezvoltare 
c) deteriorarea biodiversităţiidezvoltare sustenabilă 
d) reacţiile de dezechilibru de mediutehnologii neinvazive 
e) managementul crizelorrelaţia cu stakeholder-i 

se poate spune că aceşti vectori ne dau sistemul de indicatori calitativi legat de reacţiile 
cauzale din relaţia economiei cu mediul natural. 

 Per total  sistemul de direcţii şi indicatori fixează nu doar paşii necesari sustenabilităţii, 
programele ce reglează ciclurile relaţiilor dintre mediul natural şi cel economic, dar permit 
realizarea unei balanţe care în funcţie de dezechilibrele apărute la capetele celor şase braţe 
(direcţii), fiecare cu vectorii proprii, să poată aprecia ce echilibre trebuie refăcute în relaţia dintre 
cele două medii. 

 
   
Fig. 13 principalele direcţii vectoriale pe modelul echilibrării sustenabilităţii 
 
Un rol major în realizarea acestor echilibre îl au circuitele dreptunghiulare de  mai jos 

 
Fig. 14 circuitele majore de echilibrare a balanţei sustenabilităţii 
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Aceste circuite sunt următoarele 
a) complexificarea nişelorresurse regenerabilesustenabilitatea 

exploatăriireacţiile mediuluicomplexificarea nişelor 
b) managementul crizelorresponsabilitatea corporatistăritm de 

dezvoltareîncrederea financiarămanagementul crizelor 
c) economia pasivădeteriorarea biodiversităţiiprograme 

finanţatetehnologii neinvaziveeconomie pasivă 
d) resurse regenerabileritm de dezvoltareîncredere 

financiarăcomplexificarea nişelorresurse regenerabile 
 

                
Fig 15 circuitele acumulative principale  
Se observă în acest caz că marile acumulări ale acestor diagrame comutative sunt pe 

divesitatea sinergică ce constituie garanţia echilibrului ecosistemic şi a păcii, precum şi pe relaţia 
cu stakeholder-i ce reprezintă garanţia aplicării corecte prin feedback a politicilor publice şi a 
democraţiei participative, ultima acumulare fiind pe dezvoltare sustenabilă. Sursele acestor 
acumulări sunt micşorarea consumurilor, nivelul de consum şi reacţiile de dezechilibru ecologic. 
Mecanismele acumulărilor se văd pe diagramele comutative. De exemplu pentru diversitatea 
sinergică acumulată, mecanismul este dat de două ramuri pornind din dezechilibrul ecologic, una 
către crize şi dezastre naturale sau economice ce declanşează realizarea de tehnologii cu feedback 
la mediu, ce formează baza tehnologiilor neinvazive ce conduc către diversitatea sinegică, 
cealaltă ramură ce porneşte din dezechilibrul ecologic conduce la complexificarea nişelor ce 
determină trecerea la evaluarea calitativă a situaţiilor, nu doar cantitativă, ceea ce conduce la 
administrare eficientă în timp real ce conduce în final la diversitatea sinergică. 
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Fig 16 acumulările maximale de alertă 
 
Aceste acumulări se observă pe nivelul de consum ce poate cu uşurinţă conduce la 

epuizarea resurselor, pe reacţiile de dezechilibru ecologic şi pe necesitatea micşorării 
consumurilor sau chiar a anulării acestora prin inovare tehnologică sau raţionalizarea resurselor şi 
inlocuirea cu resurse regenerabile. Sursele acestor acumulări de alertă sunt date de dezvoltarea 
sustenabilă ce poate produce dezechilibre ecologice, de relaţia cu stakeholder-i ce poate afecta 
nivelul de consum, de diversitatea sinegică ce poate afecta politicile de micşorare a consumurilor 
dar şi nivelul de consum. Mecanismele sunt de asemenea descrise de structura diagramelor 
comutative. De exemplu modul în care diversitatea sinergică poate afecta politica de micşorare a 
consumurilor se descrie prin două ramuri cauzale. Prima ramură porneşte de la diversitatea 
sinergică conduce către recuperarea ariilor afectate, apoi către tehnologii cu feedback la mediu, 
trecerea către resurse secundare şi regenerabile şi ajunge în final la micşorarea consumurilor prin 
produse obţinute artificial prin tehnologii ecologice intensive. Cea de-a doua ramură porneşte de 
la diversitatea sinergică conduce către protecţia mediului, apoi către randamentul exploatării şi in 
final către creşterea randamentului exploatării ce se finalizează în micşorarea consumurilor. Cele 
două ramuri determină o exploatare mai puţin extensivă a resurselor naturale şi trecerea la o 
exploatare intensivă pe arii mult mai restrînse a resurselor regenerabile.  

 
Se simte nevoia explicitării unora dintre termenii din model, de exemplu complexificarea 

nişelor.  
Nişele ecologice sunt într-o relaţie asemănătoare cu modelul de mai sus, interferând 

minimal între ele, însă servindu-se reciproc pe un număr de direcţii principale precum hrană, 
înmulţire, adaptare, etc. intervenţia umană a făcut ca unele dintre nişe să devină nesustenabile, 
ceea ce provoacă o alterare şi o complexificare a relaţiilor cu alte nişe. Un exemplu în acest sens 
este dezvoltarea masivă a meduzelor, cianobacteriilor şi algelor roşii în mările afectate de poluare 
industrială masivă, cu alterarea sau distrugerea celorlalte vieţuitoare. Poluarea a dat şanse mai 
mari vieţuitoarelor ce nu au fost afectate, neavând o sensibilitate prea mare la lipsa de oxigen sau 
la concentraţia crescută de poluanţi. Aceste specii se înmulţesc însă masiv distrugând celelalte 
specii marine, lanţul influenţelor fiind însă mai lung. Deşi aparent viaţa marină se simplifică prin 
eliminarea speciilor de peşti, corali, reptile sau mamifere acvatice, păsări, etc., în realitate acest 
dezechilibru conduce pe termen lung la transformări mai profunde precum crearea de noi specii 
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sau readaptarea celor existente la noi medii. Acest fenomen poate deveni ireversibil afectând 
permanent ecosistemul şi conducând la complexificarea nişelor. 

Un alt termen ce trebuie explicat este încrederea financiară. Băncile au o multiplă interfaţă 
cu mediul social. Ele pot da bani cu împrumut pentru a obţine dobândă, pot credita afaceri şi 
sprijini dezvoltarea economică, tot obţinând profit prin dobândă, pot investi în economie atât bani 
cât şi expertiză externă devenind acţionar în dezvoltarea unor firme, profitul obţinandu-se prin 
redevenţe, băncile fiind în acest caz investitori de capital de risc. Cele trei tipuri de activităţi 
precum şi alte derivative financiare sunt deseori speculate pe piaţa interbancară. Aceasta creează 
trei curbe financiare distincte, una a banilor reali obţinuţi din producţie, alta a banilor speculativi 
de pe piaţa interbancară, ce este cam de 10 ori mai înaltă decât curba banilor reali şi ultima a 
nevoii de bani indusă populaţiei care este şa rândul ei cam de 10 ori mai inaltă decât curba 
banilor speculativi. Cele trei curbe se sprijină pe mecanismul încrederii financiare în factorul de 
producţie (curba banilor reali obţinuţi din producţie), pe mecanismul încrederii interbancare 
pentru banii speculativi, sau pe mecanismul încrederii în capacitatea pieţelor de absorbţie de 
bunuri  pentru mecanismul nevoii de bani.  

Cum resursele pe care se dezvoltă consumerismul sunt epuizabile acest mecanism creează 
atât bulele financiare ce explodează generând crize economice, cât şi soluţii alternative în care nu 
se mai urmăreşte profitul sau tezaurizarea în bănci a banilor de pe piaţă, ci creşterea vitezei de 
rulaj a banilor pentru a asigura nevoile economice. Se remarcă că întregul joc financiar are efecte 
indirecte în deteriorarea mediului natural, dar nu are nici un fel de feedback cu acesta, ceea ce 
provoacă cele mai mari destabilizări ale ecosistemului. Una dintre solu’iile posibile pentru 
diminuarea impactului financiar bancar asupra mediului natural sau social este sistemul de 
microcredite şi programele de economie socială şi inovare tehnologică sprijinite fără a căuta 
profit ci pentru a stabiliza sistemele sociale sau mediul natural. 

Un alt termen ce trebuie explicitat este diversitatea sinergică. Acest termen se referă şa 
echilibrul şi unitatea în diversitate atât pentru societatea umană unde devine garanţia păcii şi 
colaborării, cât şi pentru mediul natural unde devine garanţia stabilităţi şi echilibrului 
biodiversităţi. 

Se observă că pentru fiecare termen ce caracterizează vârfurile hexagonului de bază este 
necesară o explicitare terminologică. Aceasta se datorează faptului că acele vârfuri sunt 
contactele cu alte structuri hexagonale ce se corelează cu hexagonul inter-relaţiei dintre mediul 
natural şi cel social explicitat în prezentul studiu. Modul fractal de organizare al acestui nivel 
superior este acelaşi ca cel descris anterior, ceea ce permite atât o vedere din avion asupra 
problemelor generale cât şi una detaliată la orice nivel de detaliere este necesar. 

Se poate observa că modelul prezentat nu interfaţează cu dezvoltarea şi emanciparea umană 
de exemplu la acest nivel de analiză fractală. Acest domeniu se află în alt plan de analiză şi la alt 
nivel de complexitate a analizei. 

Modelul fractal plan nu este însă complet acoperitor pentru modelarea tuturor structurilor 
umane de contact şi interferemţă cu diverse alte domenii. Acest model este extensibil la un model 
tridimensional fractal de tip cubic în care hexagoanele sunt secţiuni în cub. Cele patru secţiuni 
mari hexagonale din cub pot reprezenta de exemplu relaţiile dintre mediul social-economic şi cel 
natural, relaţiile dintre mediul dezvoltării personalităţii umane şi mediul social economic, relaţiile 
dintre mediul tehnologic şi mediul uman sau relaţiile dintre mediul natural şi mediul dezvoltării 
tehnologice, luând în calcul toate interferenţele structurale dintre aceste medii, pe diferite planuri 
de manifestare şi la diferite nivele de fractalizare. 

 



 17 

 
 

                                    
Fig 16 exemplu de model general tridimensional fractal 
 
 Este posibil ca nici modelul tridimensional să nu poată cuprinde întregul ansamblu de 

conexiuni necesare unei dezvoltări sustenabile pe termen lung, planetar, în acest caz se poate 
trece la modele similare multidimensionale. 

În orice caz aceste modele asigură consistenţa viziunii şi a demersurilor, asigură 
minimizarea eforturilor şi maximizarea rezultatelor, consistenţa şi adecvarea la necesităţi a 
demersurilor organizatorice şi a programelor de echilibrare, dau în concluzie o şansă umanităţii 
să continue să trăiască pe pământ fără să-l distrugă. 

 
Modelare tridimensională 
 
 Modelul tridimensional al sustenabilităţii este de asemenea un model fractal în care se pot 

găsi modelele bidimensionale ca secţiuni hexagonale într-un cub. Există patru hexagoane ce au 
două câte două puncte comune între ele, fiecare reprezentând un model sustenabil separat şi care 
se structurează pe puncte de pornire si puncte de acumulare într-o structură consistentă. 

 Fiecare dintre structurile hexagonale sustenabile sunt reprezentate mai jos doar prin linia 
de contur. Structura genetală prezintă două axe una verticală, alta orizontală conţinănd punte de 
acumulare şi dispersie simultane, precum si un circuit octogonal strâmb format din punctele de 
acumulare a tăieturilor triunghiulare din cub. Rolul acestor structuri particulare va fi analizat mai 
târziu. Circuitele, subcircuitele şi celelate mecanisme prezentate anterior se regăsesc cu 
conţinuturile specifice şi pentru restul planelor cu structură hexagonală sustenabilă din modelul 
spaţial tridimensional.  
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Fig 17 structura generală tridimensională sustenabilă 
 
Traseele ciclice din modelul cubic au valoare semantică şi de dezvoltare de strategii 

specifice. De exemplu traseul : responsabilităţi colateraleunitate în diversitatenivelul de 
consumechilibru, armonierepartizare sustenabilăritm de dezvoltarediversitate 
sinergicăîncredere finaciarăresponsabilităţi colaterale, poate fi considerat ca un reper 
strategic pentru managementul programelor. 

 
Celelate trei structuri hexagonale sustenabile din modelul cubic sunt mai jos la primul nivel 

de fractalizare. Programele necesare pentru atingerea unor obiective sunt identificabile, cel puţin 
unele dintre ele. Astfel eficienţa economo-sistemică se poate realiza prin sistemul de economie 
socială şi microcredite. Sistemul microcreditelor se poate însă regăsi şi pe alte structuri ale 
modelului, pentru alt nivel de complexitate şi pentru altă punere a problemelor. 

  

                                
Figura 18 structura sustenabilă adaptativă tehnologic-ecosistemic 
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Fig 18.1 nivelul 2 de analiză fractală pentru recuperarea echilibrelor de mediu 

 
Fig 18.2 nivelul 2 de analiză fractală de integrare a mediului în calculele tehnologice 

 
Fig 18.3 nivelul 2 de analiză fractală a economiei orientată către mediu 
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Fig 18.4 nivelul 2 de analiză fractală a direcţionării resurselor de mediu către 

sustenabilitatea relaţiilor complexe şi sănătatea mediului 

 
Fig 18.5  nivelul 2 de analiză fractală a politicilor de promovare a sustenabilităţii economiei 

de mediu natural şi de mediu uman prin tehnologii specifice de autoreglaj reciproc 

 
Fig 18.6 nivelul 2 de analiză fractală a simbiozelor posibile între mediul natural şi cel uman 

cu ajutor tehnologic direcţionat specific 
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Fig 18.7 nivelul 2 de analiză fractală a liniilor generale de politici de mediu 

 

 
Fig 18.8 vectori şi circuite specifice 2 



 22 

           

 
Fig 19 structura sustenabilă pentru interferenţa dintre mediul tehnologic şi mediul uman 
 

 
Fig 19.1 nivelul 2 de analiză fractală a modului de creare a tehnologiilor favorizante şi 

neinvazive în dezvoltarea personalităţii umane 

 
Fig 19.2 nivelul 2 de analiză fractală a dimensiunilor de studiu a tehnologiilor naturii ce pot 

fi exemple de direcţii de dezvoltare a personalităţii umane 
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Fig 19.3 nivelul 2 de analiză fractală de realizare a optimizării utilizării energiei şi 

echilibrului mediului 
 

 
Fig 19.4 nivelul 2 de analiză fractală a economiei inovative de mediu ce permite 

emanciparea gândirii umane 

 
Fig 19.5 nivelul 2 de analiză fractală a echilibrului uman privit din perspectiva relaţiilor de 

mediu natural 
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Fig 19.6 nivelul 2 de analiză fractală a valorilor de mediu natural sau de mediu social ce 

rămân perene şi de referinţă în timp 

 
Fig 19.7 nivelul 2 de analiză fractală a programelor şi politicilor de dezvoltare umană prin 

analizarea soluţiilor mediului natural sau ale mediului social 
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Fig 19.8 vectori şi circuite specifice 3  
 

 
Fig. 20 structura sustenabilă pentru dezvoltarea personalităţii umane în colaborare cu 

mediul social-economic 

 
Fig 20.1 nivelul 2 de analiză fractală a programelor de realizare a unităţii în diversitate 
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Fig 20.2 nivelul 2 de analiză fractală a programelor sociale ce permit dezvoltarea 

cunoaşterii şi conştienţei umane 

 
Fig 20.3 nivelul 2 de analiză fractală a sănătăţii umane corelată cu sănătatea socială sau de 

mediu natural 
 

 
Fig 20.4 nivelul 2 de analiză fractală a orientării abilităţilor native umane către rezolvarea 

problemelor curente sau viitoare 
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Fig 20.5 nivelul 2 de analiză fractală a trecerii de la cantitativ către calitativ, corelativ sau 

normativ bazată pe relevanţa metodologiilor de analizare a nevoilor şi de răspuns specific 

 
Fig 20.6 nivelul 2 de analiză fractală ametodologiilor de aplicare a selecţiilor pozitive ce 

pot conduce la evoluţia şi adaptarea sistemelor complexe la condiţii necunoscute 

 
Fig 20.7 nivelul 2 de analiză fractală a utilizării actuale ale experienţelor şi patentelor create 

anterior şi dovedite bune practici 
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Fig 20.8.  vectori şi circuite specifice 4 
 
 
Toate aceste submodele sustenabile fractale de pe modelele plane de sustenabilitate ce se 

regăsesc în structura modelului spaţial se agregă pe modele cubice atunci când cubul principal 
este partajat în 27 de cuburi mai mici identice. Submodelele sustenabile prezentate vor deveni în 
acest caz modelele principale ale cuburilor mai mici. 

Pe de altă parte conexiunile dintre cele patru tipuri de secţini hexagonale din structurile 
cubice sunt la rândul lor beneficiare ale unor conexiuni ce pot fi reprezentate prin săgeţi cu 
valoare semantică. Pentru înţelegerea acestora este însă necesar un program IT 3d care să permită 
proiectarea circuitelor pe baza unor criterii de selecţie date. 

De remarcat că modelul tridimensional sustenabil conţine trei tipuri de repere, anume 
-repere de tip hexagonal plan ce secţionează oblic cubul 
-repere de tip octaedral ce uneşte centrele feţelor cubului şi centrul acestuia 
-repere de tip cubic 
Tot acest sistem de repere se fractalizează simultan păstrând relaţia dintre repere şi permite 

aplicarea logicii fractale concomitent cu aceea a logicilor liniare date de reperele direcţionate 
vectorial sau direcţional din cub. Aceasta face ca sistemul tridimensional de sustenabilitate să se 
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preteze la diferitele tipuri de abordări prin mai multe perspective şi folosind mai multe tipuri de 
instrumente de analiză sau proiectare.  

 

 
Fig 21 modelul circuitelor din sustenabilitatea tridimensională 
 
Numărul de circuite de tip diagrame comutative, cicli sau diagrame Nash-Colceag din 

modelul de sustenabilitate este de ordinul zecilor de mii. Aceasta permite analizarea 
sustenabilităţii prin prisma unui tip de metabolism informaţional ceea ce se pretează la aplicaţii 
computer şi sisteme expert. 

 
Fig. 22   exemple de circuite generale cu valoare semantică de tip strategic economic 
 
Anexa 1 
 
Modul de proiectare semantică a coţinuturilor nodurilor se face confor următoarei 

metodologii 
-a) orice triunghi echilateral din figură trebuie să aibă conţinuturi ce se autogerează, orice 

două conţinuturi determinând logic pe al treilea 
-b) conţinutul din vârful obtuz al oricărui triunghi obtuzunghic isoscel este generat de 

conţinuturile varfurilor unghiurilor ascuţite ale aceluiaşi triunghi 
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-c) conţinuturile punctelor aflate pe aleeaşi dreaptă din figură sunt etape intermediare logic 
necesare pentru a porni dintr-un punct semantic către alt punct semantic 

-d) vectorii evolutivi ai sistemului ai căror drepte suport trec prin centrul hexagonului arată 
modul de evoluţie a conceptelor din capetele mai depărtate de centru către capetele mai apropiate 
de centrul hexagonului. 

 
 
Exemple 
 

a) inovarea tehnologică, economia pasivă şi deteriorarea biodiversităţii se generează 
reciproc, oricare două generând pe a treia 

b) randamentul exploatării este concept generat de resurse regenerabile şi ritm de 
dezvoltare 

c) trecerea de la nivelul de consum la ritm de dezvoltare se face trecând succesiv prin 
următorii paşi: nivel de consum-crearea netului de producere şi cunoaştere a nevoilor reale 
de consum prin relaţia cu stakeholder-i şi piaţa-societatea bazată pe cunoaştere şi economie 
socială-gross national hapines-creşterea ariilor protejate şi recuperate ecosistemic-micşorarea 
impactului de mediu-randamentul exploatării-estimarea nevoii de resurse nerecuperabile şi 
exploatarea minimală a acestora prin exploatarea inovativă a deşeurilor de exploatare 
anterioară-înlocuirea profitului cu încrederea consumatorilor şi sustenabilitatea afacerii-ritm 
de dezvoltare 

d) vectorii de evoluţie a sistemului sunt următorii: 
- resurse regenerabileresurse  secundare şi regenerabile; 
- randamentul exploatăriirecuperarea mediului cu ajutorul tehnologiilor 

inspirate din mediu;  
- ritm de dezvoltaretehnologii albastre;  
- protecţia mediuluiintroducerea tehnologiilor cu participarea 

componentelor de mediu şi feedback la mediu;  
- diversitatea sinergicătehnologii cu feedback la mediu;  
- administrare eficientă în timp realprograme de alertă şi intervenţie, 

corectare şi stimulare în timp real prin măsuri administrative;  
- încrederea financiarăadministrarea în timp real;  
- factorii calitativiportofolii de soluţii organizatorice şi unităţi de 

intervenţie specializate publice sau private;  
- complexificarea nişelorcrize şi dezastre naturale şi economice;  
- mutaţii şi readaptărisprijinirea prin venture capital a programelor 

inovative şi testarea efectelor colaterale ale aplicării acestora înaintea implementări 
produselor pe piaţă;  

- nivel de consuminovare tehnologică;  
- gross national hapinestrecerea la tehnologii neinvazive şi la energii 

nepoluante, precum şi la tehnologii slab consumatoare de materii primare 
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Fig.23  structura logică a conţinuturilor semantice 
 
Logica finală a întregului sistem de modelare asigură validitatea sistemului. Posibilitatea 

conservării acestei logici pe diverse niveluri de fractalizare permite aplicabilitatea generală a 
sistemului la toate nivelele de administrare. Cu toate acestea logica semantică a modelării poate 
da un număr de variante la generarea unui nou concept. În acest caz toate variantele trebuie luate 
în calcul in formarea de noi concepte, demers ce se finalizează cu teorii explicative pentru 
dinamica şi structura nodurilor implicate. Acest demers ce ţine de filozofiile generate local şi la 
o anume etapă de timp fac ca succesiunile logice de itemi să fie mai complexe şi mai complete. 

 Conţinuturile semantice formează un spaţiu cu logică continuă, ceea ce permite o 
înţelegere rafinată şi profundă a fenomenelor. Acest fapt conduce însă la necesitatea îmbogăţirii 
conceptuale, limba vorbită fiind insuficiend de bogată în concepte pentru a acoperi toate 
necesităţile semantice. Această caracteristică se vede atunci când urmărim logica şirurilor de 
implicaţii caracteristice circuitelor modelului. Deşi nu există contradicţii în desfăşurarea logică a 
conceptelor, este totuşi vizibilă o forţare şi o oarecare nepotrivire a conţinuturilor. Aceasta poate 
fi eliminată printr-o mai bună alegere a conţinutulu optim dintr-o listă de conţinuturi posibile 
ţinând seama de teoriile existente pe piaţă la un moment dat. 

 Analiza logicii sustenabilităţii tridimensionale se poate face prin aceleaşi proceduri însă 
ţinînd seama de vectorii de conectare a structurilor hexagonale plane ce caracterizează fiecare set 
de structuri hexagonale la fiecare nivel de fractalizare, precum şi de toate circuitele majore ce 
caracterizează ansamblul tridimensional, ca şi de direcţiile dimensionale ale întregului. Acest 
efort poate duce la o înţelegere detaliată a metabolismului quadruple bottom line în cazul când 
conţinuturile semantice sunt adecvat alese. 

 
Anexa 2 modelul de sustenabilitate 
 
Modelul de sustenabilitate este schema unei categorii triangulate completate cu alte 

elemente. Elementele principale ce constituie baza modelului sunt diagramele comutative şi 
ciclurile.  

O diagramă comutativă este o structură triunghiulară formată din vectori ce au un punct de 
acumulare unde săgeţile a doi vectori se întâlnesc în acelaşi punct. 

Un ciclu este de asemenea o structură triunghiulară formată din vectori aşezaţi astfel încât 
vârful unui vector coincide cu punctul de aplicaţie al altui vector. 
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Aceste definiţii se pot extinde de la triunghiuri la poliedre. În acest caz se mai pot obţine 
structuri poligonale în care există două sau mai multe puncte de acumulare şi mai multe puncte 
de aplicaţie ai vectorilor, aceste structuri fiind numite diagrame Nash Colceag, (ex G,H,I,J,K,L).  

Pentru modelul de sustenabilitate generat de schema categoriei triangulate există patru 
diagrame comutative principale, (A, E C), (A, F B), (B,C,D), (D, E,F), fiecare dintre acestea fiind 
înconjurată de trei cicluri cu care au laturi comune şi de asemenea există patru cicluri principale 
(B,D,F), (A,B,C), (C,D,E), (E,F,A) fiecare dintre acestea fiind înconjurate de trei diagrame 
comutative cu care au laturi comune. 

Structura amintită generează de asemenea cicluri secundare (A,G,F), (F,L,E), (D,E,J), 
(C,J,E), (B,I,H) şi diagrame comutative secundare (A,B,H), (B,I,C), (C,D,J), (D,E,K), (E,K,L), 
(L,F,G). 

Acumulările generate de diagramele comutative sunt consumate de cicluri pentru care 
acestea devin resurse în cazul aplicaţiilor economice. 

 

 
Fig. 24 modelul de sustenabilitate 
 
Reprezentarea 3d a modelului de sustenabilitate arată că influenţa umană asupra mediului 

este locală şi se diminuează pe măsură ce ne depărtăm de cubul central. De asemenea se observă 
că există zone în care inluenţa mediului asupra societăţii umane este neimplicită, omul fiind 
complet neprotejat faţă de natură. Toate cuburile mai mici ce sunt traversate doar puţin sau deloc 
de vectorii politicilor sustenabile sau de orice alt fel umane pe direcţiile  quadruple bottom line, 
cu alte cuvinte politicile asociate în acest moment cu dezvoltarea sustenabilă, arată fragilitatea 
noastră vis-a-vis de mediul natural. Natura ne poate elimina oricând printr-o catastrofă generală 
sau o serie de catastrofe locale dacă noi nu ne îndeplinim rolul ecosistemic şi ne comportăm 
abuziv.   

Există direcţii ce trebuie respectate pentru a nu se produce o astfel de catastrofă ce devine 
din ce în ce mai probabilă. Aceste direcţii sunt de asemenea evidenţiate de modelul fractal 3d şi 
se pot vedea in figura de mai jos. 
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Lista direcţiilor principale de etică de mediu este următoarea 
-gestiunea sistemelor se poate face există protejarea relaţiilor 
-armonizarea fluxurilor se poate face   se produce adaptarea evolutivă 
-evoluţia responsabilă se poate face   se produce simbioza sistemelor 
-programele de întrajutorare se pot face  se produce emanciparea cunoaşterii 
-protecţia relaţiilor se poate face  se produce adaptarea evolutivă 
-gestiunea sistemelor se poate face  se produce armonizarea fluxurilor 
-simbioza sistemelor se poate produce   se ajunge la emanciparea cunoaşterii 
-evoluţia responsabilă se poate produce  se creeaza şi se susţin programe de întrajutorare 
-evoluţia sistemelor se poate produce  se creează modalităţi de gestiune a sistemelor 
-simbioza sistemelor se poate produce sunt protejate relaţiile 
-programele de întrajutorare se pot susţine se produce armonizarea fluxurilor 
-emanciparea cunoaşterii se poate produce  se ajunge la adaptare evolutivă 
 
 
 

 
Fig 25 Relaţiile sustenabilităţii fractale 3d 
 
Există o cale pentru ieşirea din crizele ce tind să evolueze către catastrofe, această cale este 

riguroasă şi dificilă, cere de asemenea punerea în funcţiune a multor programe şi schimbări 
majore în sistemul de gestiune şi conducere actual. Din fericire există totuşi această cale, depinde 
de noi să o urmăm ştiind că ne va transforma în alt fel de oameni, mai maturi şi mai responsabili, 
mai evoluaţi şi mai aproape de idealurile umanităţii. 

Această cale a sustenabilităţi nu este uşoară în primul rând deoarece există nu doar un 
singur model de sustenabilitate ci 12, luând în consideraţie cele şase vârfuri ale hexagonului 
iniţial şi cele două sensuri ale diagramei comutative principale. Aceasta duce cel mai sigur la 
posibilitatea aplicării simultane a 12 tipuri de politici de sustenabilitate pe 12 arii de încredere 
culturală, ceea ce poate crea potenţialul de conflict între aceste arii de încredere. Pacea se poate 
totuşi obţine dacă aceste arii devin organic necesare între ele pe modelul organic al organismelor 
vii. Deşi în organismele vii există organe specifice pentru diferite funcţii acestea au acelaşi cod 
genetic, dar activat în mod diferit în funcţie de specificul activităţii oferite organismului global. 
Aceasta presupune o globalizare ce respectă specificul cultural al tuturor culturilor, simultan însă 
permiţînd şi posibilitatea coordonării acţiunilor pentru beneficiul lumii globale, incluzînd 
ecosistemul. Pentru aceasta este necesară o organizare care să nu sufoce culturile prin impunerea 
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de reguli improprii făcută dintr-un organism central, ci o reţea cu puncte de contact ce permite 
continuitatea vectorilor generali şi utilizarea resurselor create în dezvoltarea acestor vectori. 

 
Fig 26 exemplu de retea sustenabilă ce poate constitui model de organizare interculturală ce 

nu conduce la conflicte 
 
O astfel de reţea poate fi de orice dimensiune şi poate permite aplicarea simultană a 

oricăreia dintre cele 12 strategii de sustenabilitate posibile, dând astfel posibilitatea coexistenţei 
culturale fără declanşarea de conflicte dar şi a rezolvării problemelor globale prin soluţii 
descoperite local şi aplicate punctual. Prin extinderea în model 3d a acestui model de reţea se pot 
crea condiţiile de organizare a unei globalizări ce nu distruge nici mediul, nici cultura, nici omul, 
nici economia tehnologică a ţărilor implicate. 

 
 


