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STRATEGII SINERGICE DE DEZVOLTARE ȘI INTEGRARE A 

ECONOMIEI DIGITALE ȘI ECONOMIEI VERZI ȘI OPORTUNITATEA 

CREĂRII DE NOI LOCURI DE MUNCĂ 
 

Având la bază Strategia Europa 2020 care se axează pe cele trei priorităţi: creştere 

inteligentă; creşterea durabilă; creşterea favorabilă incluziunii în care ca prioritate este promovarea 

unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, şi este în măsură să asigure coeziunea 

economică, socială şi teritorială. Pentru a ajunge la implementarea acestor priorități strategice în 

România, ne propunem studierea unei probleme privind dezvoltarea sinergică a economiei digitale și 

a economiei verzi în perspectiva creării de noi locuri de muncă. În acest articol ne propunem să 

punem în discuție oportunitatea dezvoltării economiei digitale încadrată în contextul  dezvoltării 

economiei verzi atât în România cât și alte țări membre UE, oportunitățile de prosperitate durabilă și 

amenințările bunăstării umane care sunt destul de complexe, interconectate  și  globale în domeniul de 

aplicare. 
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SYNERGIC STRATEGIES FOR DEVELOPING AND INTEGRATING THE 

DIGITAL ECONOMY AND THE GREEN ECONOMY AND THE JOB 

CREATION OPPORTUNITY 
 

Building on the Europe 2020 strategy which focuses on the three priorities: smart growth, 

sustainable growth, and inclusive growth, where the priority is to promote a high-employment 

economy, and is in a position to ensure economic, social and territorial cohesion. In order to achieve 

the implementation of these strategic priorities in Romania, we intend to investigate thre issue of the 

synergic development of the digital economy and the green economy with a view to creating new 

jobs. In this paper we propose to discuss the opportunity of developing the digital economy in the 

context of green economy development both in Romania and in other EU member states, the  

sustainable prosperity opportunties and the threats to human well-being, which are quite complex, 

interconnected and global in scope. 
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