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Centrul regional de dezvoltare al afacerilor 

 

CUPRINS 

Idei de sustenabilitate a mediului privind afacerile implementate în cadrul 

proiectului 

 

Capitalul de mediu (Planeta): IMM-urile trebuie sa încerce să lase cât mai puține 

amprente ecologice, prin: 

 

- reducerea deșeurilor 

- învestirea în energii regenerabile 

- gestionarea mai eficientă a resurselor naturale  

- îmbunătățirea sediilor sau a logisticii. 

Componenta ecologică este considerată ca fiind cea mai importantă dintre cele 

trei. Este nevoie de o educare în domeniul mediului pentru a putea ajunge la 



   

 

standarde care să ducă spre o gândire regenerativă a materialelor. O populație 

informată corect poate stabili standarde legate de utilizarea resurselor de 

proprietate comună, care includ aerul, apa, fauna, flora și solurile. 

Conceptul controversat de “creştere durabilă şi neinflaţionistă” reflectă conflictul 

intern dintre protecţia mediului, pe de-o parte, şi dezvoltarea economică, pe de 

altă parte. Există opinii avizate care susţin că producţia şi consumul de bunuri ar 

deveni durabile în momentul în care s-ar realiza o reducere de cel puţin zece ori a 

consumului de materii prime. Dezvoltarea durabilă este o strategie prin care 

comunităţile caută căi de dezvoltare economică benefice pentru mediul 

înconjurător local sau care să aducă beneficii calităţii vieţii. Dezvoltarea durabilă 

trebuie să implice găsirea de soluţii optime privind dimensionarea economică în 

toate domeniile, pentru descoperirea şi aplicarea tehnologiilor nepoluante, pentru 

dezvoltarea unei agriculturi ecologice, pentru protejarea mediului. 



   

 

Încorporarea sustenabilităţii în strategia și obiectivele IMM_urilor înființate în 

cadrul proiectului trebuie să aibă în vedere: 

 identificarea și analizarea interacțiunii pe care produsele/serviciile lor o are 

cu mediul înconjurător 

 protejarea și refacerea mediului natural, micșorarea efectelor ecologice 

negative, reducerea consumului de resurse naturale  

 diminuarea crizei ecologice prin micșorarea substanțială a presiunii 

antropogene asupra mediului  

 păstrarea patrimoniului natural, din punct de vedere calitativ, cantitativ, 

structural  

 protecția atmosferei  

 abordarea integrată a planificării și a managementului resurselor teritoriale  

 combaterea defrișărilor  

 managementul ecosistemelor fragile (combaterea deșertificării și a secetei; 

dezvoltarea durabilă a zonelor montane)  

 conservarea diversității biologice  



   

 

 protecția oceanelor, mărilor, a zonelor costiere  

 protecția calității și a cantității resurselor de apă dulce  

 managementul prudent al substanțelor toxice și periculoase; al deșeurilor 

periculoase; al deșeurilor solide și al activității de salubritate; al deșeurilor 

radioactive  

 ridicarea nivelului de trai al populației prin crearea de noi locuri de muncă 

decente, bine remunerate 

 sporirea eficienței economice și sociale în folosirea resurselor naturale 

IMM-urile înființate în cadrul proiectului trebuie să aibă în vedere complexitatea 

acestui aspect, cu alte cuvinte să înteleagă ca toate etapele din ciclul de viață al 

unui produs sau serviciu, interactionează cu mediul înconjurător și pot avea un 

impact negativ. În acest sens, trebuie să evalueze impactul ecologic, adica pot lua 

decizii și implementa soluții care să minimizeze impactul asupra mediului 

înconjurator al unui produs, respectiv serviciu. 


