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Centrul regional de dezvoltare al afacerilor 

 

CUPRINS 

Idei de sustenabilitate economică privind afacerile implementate în cadrul 

proiectului 

 

În mod tradițional 

producătorii și operatorii 

economici s-au axat pe 

obținerea de profit, dar 

tot mai multe companii și 

instituții încep să-și 

conceapă strategia de 

dezvoltare în mod durabil 

sau sustenabil, mergând pe trei 

componente ale economiei: 

  - Planeta (implică o responsabilitate) 

  - Populația (implică o responsabilitate socială) 

  - Profit - o parte a unui plan de afaceri (implică o responsabilitate 

economică). 

Cu alte cuvinte, dezvoltarea unei afaceri este sustenabilă, numai în măsura în care 

aceste trei componente ale economiei sunt intersectate. Atunci când analizăm 

acțiunile care vizează sustenabilitatea economică, ne referim de fapt la profit, la 

cum un IMM poate dobândi capital economic, reușind să mențină un echilibru între 

câștigurile economice, echitatea socială și conservarea mediului înconjurător. 

 

Componenta economică 



   

 

 - se referă la identificarea și analizarea impactului economic, dar și a moștenirii 

economice pe care un produs sau serviciu îl are atât pe durata de utilizare, cât și 

după încheierea acesteia 

 - se pot analiza diferite aspecte financiare precum valoarea investiției, valoarea 

pe piață, profitabilitatea, etc., în funcție de scopul urmărit de către fiecare 

beneficiar în parte 

 - luarea în considerare a acestui aspect: 

produse sau servicii care pot influența în mod 

pozitiv situația economică a regiunii. 

Din punctul de vedere al profitului (din punct 

de vedere economic), în adunarea 

performanţelor financiare, dezvoltarea 

sustenabilă presupune a ţine seama de  

perspectivele pe termen lung a IMM-urilor, de 

impactul lor asupra creşterii economice în 

aceste sectoare ale activităţii şi respectul 

principiilor etice în afaceri (absenţa 

coruptiei, concurentei neloiale, etc.). 

Creşterea economică, atât sub aspect teoretic 

cât şi practic, reprezintă principala problemă a ştiinţei economice şi evoluţiei 

actuale la nivel naţional şi mondial, alături de mediul înconjurător, cu care se 

găseşte în relaţie de dependenţă reciprocă: 

- pe termen lung sustenabilitatea poate fi chiar eficientă din punct de vedere al 

costurilor, mai ales când vine vorba de reutilizare și reciclare 

- utilizarea resurselor în mod responsabil 

- materii prime mai prietenoase cu mediul 

- strategie pentru a colecta, reutiliza și elimina deșeurile care astfel să dăuneze 

cât mai puțin. 



   

 

Dezvoltarea economică adecvată sporeşte productivitatea şi potenţialul de 

concurenţă internaţională şi permite o ridicare generală a nivelului de trai, fără a 



   

 

aduce daune mediului inconjurator. Ea promovează elaborarea unei politici de stat 

mai cuprinzătoare, caracterizată de un grad superior de integrare şi cu un orizont 

temporal mai amplu. Ea discerne anticipat problemele ecologice în loc de a 

reacţiona la situaţii de criză. 

Dezvoltarea economică adecvată a 

unei afaceri reflectă recunoaşterea 

faptului că producţia şi consumul nu 

constituie obiective ca atare, ci sunt 

mijloace de atingere a unui ţel, 

acest ţel fiind o existenţă mai 

sănătoasă, mai sigură, mai umană şi 

mai aducătoare de satisfacţii în 

cazul tuturor oamenilor. 

O dezvoltare economică adecvată 

înseamnă creşterea productivităţii 

muncii cu consecinţe nu numai 

asupra nivelului de trai, dar şi al 

potenţialului de concurenţă 

internaţională. 

Încorporarea sustenabilităţii în 

strategia și obiectivele IMM_urilor 

înființate în cadrul proiectului trebuie să 

aibă în vedere: 

- minimizarea impactului negativ și maximizarea impactului pozitiv 

- modalitatea în care sunt asigurate materiile prime 

- gestionarea operatiunilor și a portofoliului de produse 

- modul în care se pune accent pe dezvoltarea personalului  

- folosirea eficientă a resurselor 

- crearea produselor de valoare superioară.  


