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Centrul regional de dezvoltare al afacerilor 

 

CUPRINS 

Idei de sustenabilitate socială privind afacerile implementate în cadrul proiectului 

 

Se referă la capitalul social (populația): componenta umană dintr-o 

instituție/companie, munca pe care resursa umană o desfășoară, obiceiurile 

cotidiene, dar și acțiunea și impactul companiei asupra comunității în care iși 

desfășoară activitatea 

- cât de mult beneficiază societatea de pe urma companiei respective 

- salarii corecte 

- condiții de muncă cât mai bune la sediile acesteia. 

Componenta socială se referă la identificarea și analizarea interacțiunii pe care un 

produs/serviciu o are cu societatea în asamblu și calitatea vieții oamenilor. Dintre 



   

 

cele trei componente ale sustenabilității, cea socială este cea mai insuficient 

definită și înțeleasă. 

IMM_urile înființate în cadrul proiectului pot încorpora sustenabilitatea socială în 

strategia și obiectivele sale, prin: 

 prevederea inovației tehnice  

 echitate socială  

 calitatea vieții  

 politici de sănătate publică  

 dezvoltarea comunităților  

 calitatea capitalului social  

 îmbunătățirea suportului social  

 drepturile oamenilor  

 egalitatea de șanse  

 responsabilitatea socială  

 cultura. 



   

 

IMM-urile trebuie să tindă spre realitatea în care produsele, respectiv serviciile lor 

să poată influența în 

mod pozitiv evoluția 

socială a unei 

comunități. IMM-urile 

sunt din punct de vedere 

social și economic 

importante, întrucât 

acestea reprezintă 99% 

din toate întreprinderile 

din Uniunea Europeană, 

asigură aproximativ 65 

milioane de locuri de muncă și contribuie la antreprenoriat și inovație. În termeni 

de sustenabilitate, dimensiunea socială se referă la: 

 ocupare  

 relațiile de muncă/conducere  

 sănătate și siguranță  

 formare profesională și educație  

 diversitate și șanse egale  

 strategie și management  

 non-discriminare  

 libertatea de asociere  

 practici de securitate  

 practici disciplinare  

 comunitate  

 mita și corupție  

 competiția și politica de prețuri  

 sănătatea și siguranța clientului  

 produse și servicii  



   

 

 publicitate 

IMM-urile trebuie să aibă în vedere: 

 acțiunile întreprinse pentru îmbunătățirea performanței lor economice, de 

mediu și sociale 

 rezultatele acestor acțiuni 

 strategiile viitoare de îmbunătățire a performanței. 


