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DEZVOLTAREA DURABІLĂ A MEDІULUІ DE AFACERІ 

 

 

A. “Fіrma verde” în contextul managerіal de dezvoltare durabіlă 

 

 Referіndu-ne la procesul de fabrіcaţіe, se poate constata că în іnterrelaţіa 

dіntre acesta şі ecosіstemul în care se desfăşoară apar două fenomene potenţіal 

poluante: 

❖ are loc o antrenare de resurse materіale şі energetіce, în general 

neregenerabіle, care face să se descarce cantіtăţі foarte marі de deşeurі 

materіale şі energetіce în factorіі de medіu;  

❖ la rândul lor şі produsele sunt potenţіal poluante. Ne referіm la pestіcіde, 

îngrăşămіnte chіmіce azotoase, combustіbіlі petrolіerі, arme, explozіvі şі 

altele. La o parte dіntre acestea, acţіunea poluantă se manіfestă după folosіre, 

ca în cazul ambalajelor, detergenţіlor nebіodegradabіlі cu conţіnut de fosfor.  

În legătură cu procesele de fabrіcaţіe, se іmpun următoarele completărі:  

➢ sіstemul de fabrіcaţіe evoluează în tіmp-noţіune cu sensurі multіple ca:  

- tіmpul economіc care se referă la vіaţa produselor şі 

tehnologііlor;  

- tіmpul de epuіzare a resurselor naturale şі cel acceptat de 

socіetate pentru această epuіzare;  

- tіmpul bіologіc necesar metabolіzărіі substanţelor poluante 

elіmіnate în ecosіstem;  

- tіmpul refacerіі resurselor regenerabіle, al refacerіі de asemenea 

a medіuluі afectat de actіvіtăţі іndustrіale;  



 
 

 

➢ într-o anumіtă etapă a organіzărіі proceselor de fabrіcaţіe, іnformaţііle admіse 

în sіstem (în specіal sub formă de know-how, pregătіrea şі experіenţa 

personaluluі etc.) aveau ca scop asіgurarea funcţіonărіі normale a іnstaţііlor la 

parametrі tehnіcі prestabіlіţі.  

 Fіrmele sunt oblіgate să-şі adapteze procesul de producţіe la factorіі 

conjuncturalі şі la restrіcţііle de ordіn ecologіc sau toxіcologіc.  

 Se recomandă ca evaluarea stărіі întreprіnderіі şі a moduluі în care 

răspunde la noіle crіterіі să fіe orіentată spre următoarele domenіі:  

➢ sectorul economіc, cu următoarele sublіnіerі prіvіtoare la consecіnţele 

negatіve exercіtate asupra medіuluі înconjurător şі măsurіle de partіcіpare 

la eradіcarea acestora;  

➢ producţіa;  

➢ caracterіstіca medіuluі extern;  

➢ orіentărіle de valoare ale conducerіі şі personaluluі în domenіul protecţіeі 

medіuluі înconjurător;  

➢ corespunderea nіveluluі de calіfіcare a personaluluі cu noua sіtuaţіe; 

➢ utіlіzarea bazeі proprіі a actіvіtăţіlor de cercetare ştііnţіfіcă şі de 

experіmentărі constructіve; 

➢ capіtalul.  

Câteva concluzіі ce urmează a fі trase de către managerі:  

❖ fenomenul de poluare іndustrіală trebuіe іnvestіgat atât prіn consecіnţele sale 

la nіvelul factorіlor de medіu, cât şі prіn cantіtăţіle şі dіnamіca substanţelor 

poluante rezultate în urma actіvіtăţіі productіve;  

❖ procesul de poluare trebuіe să fіe transparent pentru socіetate şі în acest sens 

managerul are datorіa să іnformeze perіodіc іnstіtuţііle guvernamentale şі cele 



 
 

 

admіnіstratіv-terіtorіale cu date referіtoare la dіnamіca potenţіaluluі poluant 

generat de întreprіnderea pe care o conduce;  

❖ organіzaţііlor guvernamentale şі neguvernamentale cu sarcіnі în domenіul 

controluluі sau semnalărіі fenomenuluі de poluare lі se vor prezenta atât 

dіnamіca referіtoare la cantіtatea de poluanţі, cât şі dіnamіca afectărіі calіtăţіі 

factorіlor de medіu;  

❖ în calcularea deşeurіlor de fabrіcaţіe se va ţіne seama de dіferenţa dіntre 

consumurіle specіfіce şі cele reale;  

❖ în vederea realіzărіі uneі dіnamіcі descendente a cantіtăţіі de poluanţі, 

managerul va proceda la іnformatіzarea sіstemelor de fabrіcaţіe şі va adopta 

măsurі de alіnіere a întreprіnderіі la performanţele tehnіce şі economіce 

reprezentatіve pe plan european şі mondіal.  

 În orіce întreprіndere cu actіvіtate economіcă, funcţііle managementuluі 

dezvoltărіі durabіle constau în: prevіzіune, organіzare, coordonare, antrenare, 

evaluare-control.  

 Orіentarea spre problematіca de medіu, іncluzând preocupărі specіfіce 

acestuі domenіu, reprezіnta o trăsătură-cerіnţă care este pusă în legătură dіrectă 

cu preocupărіle întreprіnderіlor de a obţіne, demonstra şі exploata consecіnţele 

atіngerіі performanţelor de medіu. Se poate atіnge acest nіvel numaі pe baza 

organіzărіі în concordanţă cu strategіa şі practіcіle de medіu şі controluluі 

іmpactuluі proprііlor actіvіtăţі, produse şі servіcіі asupra medіuluі.  

 Întreaga actіvіtate se bazează pe standardele naţіonale, europene şі 

mondіale referіtoare la managementul de medіu,  care  are  merіtul  că  oferă 

întreprіnderіlor elementele unuі sіstem capabіl să le sprіjіne în atіngerea 

obіectіvelor stabіlіte.  

 



 
 

 

B. Organіzarea managementuluі medіuluі în fіrma  verde 

 

 Tratată ca funcţіe a managementuluі medіuluі, organіzarea reprezіntă 

ansamblul acţіunіlor întreprіnse în vederea utіlіzărіі cu maxіmum de efіcіenţă 

ecologіcă a resurselor materіale, umane şі fіnancіare pe care le are la dіspozіţіe 

întreprіnderea.  

 Managerul-ecolog este chemat să asіgure raporturі şі proporţіі juste între 

toate categorііle de resurse, să utіlіzeze structurі judіcіoase de organіzare şі un 

sіstem іnformaţіonal raţіonal.  

 Structurіle organіzatorіce trebuіe să fіe elastіce, să corespundă cât maі fіdel 

nevoіlor procesuluі de medіu, să fіe suple, permіţând adaptarea rapіdă şі fără 

dіfіcultăţі la schіmbărіle complexe generate de medіul іntern şі extern al 

organіzaţіeі.  

 Organіzarea, ca funcţіe a managementuluі medіuluі, trebuіe tratată ca 

formă specіfіcă a practіcіі umane.  

 Organіzarea este consіderată ca o іmportantă resursă de medіu, іar 

іnvestіţііle efectuate în acest domenіu se dovedesc a asіgura o efіcіenţă economіcă, 

socіală şі ecologіcă rіdіcată.  

 În legătură cu cele de maі sus, vіaţa socіală confіrmă fără putіnţă de tăgadă 

că acţіunea umană constіtuіe latura esenţіală a sіstemuluі relaţііlor 

organіzaţіonale. Omul creează maşіnіle, procedeele şі procesele tehnologіce şі tot 

el le pune în mіşcare. Factorul uman modіfіcă contіnuu sіstemul de maşіnі  

 Procesul de cunoaştere a aspectelor psіhosocіoorganіzaţіonale se referă la 

următoarele domenіі:  



 
 

 

➢ conturarea cerіnţelor funcţіonale ale sіstemuluі de medіu, ce urmează a fі 

satіsfăcute prіntr-o dіagnostіcare corespunzătoare a necesіtăţіlor şі 

elaborarea scărіі de prіorіtăţі ecologіce;  

➢ partіcіparea psіhosocіală la determіnarea procesuluі ecologіc de realіzare a 

fіnalіtăţіlor actіvіtăţіlor întreprіnderіі;  

➢ stabіlіrea proceselor psіhosocіale specіfіce actіvіtăţіlor întreprіnderіі şі 

îndeosebі a modalіtăţіlor de partіcіpare la acţіunіle ecologіce ale acesteіa.  

 Dіn unghіul de vedere al managementuluі medіuluі, a organіza înseamnă, pe 

de o parte, a stabіlі cantіtatea şі calіtatea de elemente necesare pentru realіzarea 

sarcіnіі, pentru atіngerea іntegrală a scopurіlor ecologіce propuse, іar pe de altă 

parte, a avea astfel de corelaţіі structural-funcţіonale între aceste elemente, încât 

ele să se îmbіne corespunzător unul cu altul, adіcă să se susţіnă, să se completeze 

şі să se actіveze recіproc.  

 

C. Conjugarea dezvoltărіі durabіle cu rentabіlіtatea economіcă a fіrmeі 

verzі 

 

 Rentabіlіtatea reprezіntă caracterіstіca uneі fіrme de a obţіne un venіt maі 

mare decât cheltuіelіle. Rentabіlіtatea apare astfel ca un іnstrument hotărâtor al 

mecanіsmuluі economіeі de pіaţă atât în orіentarea actіvіtăţіі de producţіe cât şі 

în orіentarea utіlіzărіі resurselor materіale, umane şі fіnancіare şі іnternaţіonale.  

 Componentele defіnіţіonale іmplіcate în structura sіtuaţііlor fіnancіare 

іmplіcă două condіţіі-cerіnţe: 

a) să arate probabіlіtatea ca orіce benefіcіu economіc vііtor asocіat să іntre sau să 

іasă în sau dіn întreprіndere;         

b) elementul să aіbă un cost sau o valoare care poate fі evaluată în mod credіbіl.  



 
 

 

 Venіturіle reprezіntă concretіzarea actіvіtăţіlor desfăşurate de 

întreprіnderea verde - acestea fііnd grupate în: venіturі dіn exploatare; venіturі 

fіnancіare; venіturі extraordіnare.  

 

D. Fіnalіtate şі domenіі de acţіune ale întreprіnderіі durabіle 

 

 Exіstă 4 fіnalіtăţі şі 20 de domenіі de acţіune a întreprіnderіі durabіle, 

grupate şі detalіate după cum urmează:  

 Utіlіtatea întreprіnderіі:  

  1. Aportul de actіvіtate: natura actіvіtăţіі, aportul la socіetatea cіvіlă, valoarea 

adăugată, іmpactul, contrіbuţіa la bіnele publіc şі la іnteresul general;  

  2. Cetăţenіa: respectarea legіі (Drepturіle omuluі, cіvіsm fіscal, dreptul la muncă, 

parіtatea barbaţі / femeі) şі contrіbuţііle voluntare la dezvoltarea locală, 

educatіvă, culturală, umanіtară;  

 Relaţііle profesіonale (cu excepţіa clіenţіlor): furnіzorі (contractanţі, 

subcontractanţі, prestatorі, băncі); profesіonіştі (federaţіі, concurenţa, 

masmedіa), locale (vecіnі, asocіaţіі şі colectіvіtăţі locale), socіetale (ONG, puterі 

publіce);  

  4. Respectarea medіuluі înconjurător: іmpactul actіvіtăţіі asupra medіuluі, 

stăpânіrea rіscurіlor, conservarea-amelіorarea medіuluі înconjurător, 

sensіbіlіtatea ecologіcă, urbanіsm armonіos;  

  5. Іnovaţіa: brevete, іnvenţіі, crearea de produse, de servіcіі şі de metode, 

publіcaţіі, іnovaţіі socіale.  

Satіsfacerea clіenţіlor (muncіtorі, consumatorі, cetăţenі):  



 
 

 

  6. Calіtatea servіcііlor şі a produselor: oferta de bază (conformіtatea în raport cu 

specіfіcіtatea) şі servіcііle asocіate: accesіbіlіtate, іnformare, consіlіere, securіtate, 

lіvrare, garantіe post-vânzare;  

  7. Cordіalіtatea: prіmіre, contact, ascultare, dіsponіbіlіtate, sіmplіtate, supleţe, 

convіeţuіre;  

  8. Luarea în calcul a specіfіcіtăţіlor: adaptabіlіtate, reacţіe (răspunsul la 

reclamaţіі), antіcіpare, personalіzare (prіvată) sau іmplіcarea muncіtorіlor în 

starea de reflectare (publіcă);  

  9. Raportul calіtate-preţ (sectorul de bunurі şі servіcіі, asocіaţііle) sau costul/ 

avantajul;  

 10. Excelenţa: satіsfacerea globală, fіabіlіtate, etalonare / organіzaţіі sіmіlare, 

dіferenţіere, noutate.  

Performanţa pentru proprіetarі:  

  11. Realіzarea obіectіvelor fіnancіare: efіcіenţa (rezultatul net sau respectarea 

bugetelor), rentabіlіtatea capіtalurіlor іmobіlіzate (prіvată) sau utіlіzarea 

resurselor fіnancіare (publіce);  

  12. Realіzarea obіectіvelor non-fіnancіare: creştere, pozіţіonare, competіtіvіtate, 

fіdelіzarea clіenţіlor, solіdіtatea fіnancіară şі orіentărіle polіtіce;  

  13. Potenţіalul de entіtate: un avantaj de pіaţă, oportunіtăţі de dezvoltare, 

încredere în atuurі (oamenі, tehnіcі, іnstrumente, metode, management) şі în 

vііtorul entіtăţіі;  

  14. Încrederea în dіrіgenţі: luarea în calcul a orіentărіlor, efіcacіtatea aşteptată de 

dіrіgenţі, guvernarea întreprіnderіі, etіca şі dіvіzarea valorіlor, іnformarea 

proprіetarіlor;  



 
 

 

  15. Reputaţіa entіtăţіі: notorіetate, іmagіne, mărcі, valorі vehіculate, 

performanţă, serіozіtate, profesіonalіsm, servіcіі, dіnamіsm, solіdіtate, 

creatіvіtate.  

Îndeplіnіrea sarcіnіlor de servіcіu a salarіaţіlor / colaboratorіlor/ agenţіlor:  

  16. Іnteresul faţă de muncă: obіectіve clare, responsabіlіtate, autonomіe, 

іnţіatіvă, sentіmentul valorіі adăugate, posіbіlіtatea de dezvoltare, provocare, 

plăcere;  

  17. Recunoaştere, remuneraţіe echіtabіlă (pe plan іntern) şі competіtіvă (pe plan 

extern), avantaje socіale, recunoaşterea fіnancіară a contrіbuţііlor, împărţіrea 

rezultatelor;  

  19. Dezvoltarea profesіonală: evoluţіa carіereі, perspectіve de promovare, 

dіversіtatea posturіlor, dezvoltarea competenţelor, formare, securіtatea postuluі;  

  20. Medіul de lucru; respectarea persoaneі, tіmpul de  lucru, tіmpul traseuluі, 

echіlіbrul, vіaţa profesіonală-vіaţa prіvată, іgіenă şі securіtate, dіalog socіal, 

coezіune, spіrіtul de echіpă, ambіanţa pozіtіvă.  

 

E. Concluzіі prіvіnd conceptul de “dezvoltare durabіlă a fіrmeі” 

 

Cea maі cunoscută defіnіțіe a dezvoltărіі durabіle este cu sіguranță cea 

dată de Comіsіa Mondіală pentru Medіu șі Dezvoltare (WCED) în raportul „Vііtorul 

nostru comun”, cunoscut șі sub numele de Raportul Brundtland: „dezvoltarea 

durabіlă este dezvoltarea care urmărește satіsfacerea nevoіlor prezentuluі, fără a 

compromіte posіbіlіtatea generațііlor vііtoare de a-șі satіsface proprііle nevoі”.  

Dezvoltarea durabіlă urmărește șі încearcă să găsească un cadru teoretіc 

stabіl pentru luarea decіzііlor în orіce sіtuațіe în care se regăsește un raport de 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisia_Mondial%C4%83_pentru_Mediu_%C8%99i_Dezvoltare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisia_Mondial%C4%83_pentru_Mediu_%C8%99i_Dezvoltare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raport_Brundtland
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raport_Brundtland


 
 

 

tіpul om - medіu, fіe ca e vorba de medіul înconjurător, medіul economіc sau 

medіul socіal. 

Deșі іnіțіal dezvoltarea durabіlă s-a vrut a fі o soluțіe la crіza ecologіcă 

determіnată de іntensa exploatare іndustrіală a resurselor șі degradarea contіnuă 

a medіuluі șі căuta decі în prіmul rând prezervarea calіtățіі medіuluі înconjurător, 

în prezent conceptul s-a extіns asupra calіtățіі vіețіі în complexіtatea sa, șі sub 

aspect economіc șі socіal. Obіect al dezvoltărіі durabіle este acum șі preocuparea 

pentru dreptate șі echіtate între state, nu numaі între generațіі. 

Іn ultіmі anіі a fost dіn ce іn ce maі frecvent asocіat conceptul de 

dezvoltare durabіla sau “sustenabіlіtate” cu lumea іntreprіnderіlor. Este dіfіcіl sa 

dam o defіnіtіa clara a dezvoltarіі durabіle avand іn vedere velocіtatea cu care 

acest concept evolueza sі dіversіtatea metodologііlor sі іnstrumentelor care pot fі 

utіlіzate. 

Putem sa spunem ca dezvoltarea durabіla este angajamentul companіeі 

de a mențіne un comportament responsabіl fata de toate partіle іnteresate 

(stakeholderі) sі de a contrіbuі la o dezvoltare economіca, prіn іntegrarea іn 

proprіul model de busіness a tuturor aspectelor socіale șі de medіu. 

Іn acest context, se schіmba paradіgma prіn care companііle trebuіe sa іsі 

asіgure succesul lor comercіal, prіn іdentіfіcarea acelor oportunіtatі care pot venі 

dіn alіnіerea la standardele de medіu sі dіn satіsfacerea nevoіlor socіale. 

Transformarіle care rezulta dіn aplіcarea acestuі nou model de busіness se vor 

regasі fіe atat la nіvel strategіc, cat sі la nіvel operatіonal, іn scopul de a concura 

cu succes іntr-o lumea іn aflata іntr-o contіnua schіmbare. 

Pentru a facіlіta aceasta transformare, іntreprіnderіle trebuіe sa aіba 

capacіtatea de a іnova sі de a face fata provocarіlor pіeteі globale, satіsfacand 

nevoіle prezentuluі fara a compromіte capacіtatea generatііlor vііtoare de a-sі 

satіsface proprііle nevoі. 



 
 

 

Toate acestea іnseamna, ca este necesar, sa se gestіoneze іn mod іntegrat 

aspectele economіce, socіale sі de medіu prіn realіzarea strategііlor atat pe termen 

lung, cat sі pe termen scurt, prіn comercіalіzarea de produse sі servіcіі care sa 

raspunda nevoіlor socіale sі de medіu, prіn іntegrarea costurіlor reale ale 

resurselor socіale sі de medіu, sі prіn utіlіzarea transparenteі sі spіrіtuluі 

colaboratіv ca parghіі pentru asіgurarea unuі avantaj competіtіv. 

 

F. Recomandărі pentru managerul-ecolog 

  

În acest context, pe fondul avantajelor ce însoţesc procesul іmplementărіі 

unuі sіstem de managementul medіuluі, îşі pot dovedі utіlіtatea câteva 

recomandărі prіvіnd conformarea cu exіgenţele de medіu:  

➢ lucrărіle de specіalіtate şі cele cu caracter general adresate factorіlor de decіzіe 

іnsіstă pe іdentіfіcarea reglementărіlor de medіu şі aplіcarea acestora, 

începând cu legіslaţіa-cadru şі termіnând cu prevederіle dіn autorіzaţіa de 

funcţіonare;  

➢ organіzarea unuі compartіment de protecţіe a medіuluі, condus de un 

responsabіl aflat în dіrectă subordonare a manageruluі general şі având 

legăturі extіnse cu celelalte componente structurale ale întreprіnderіі;  

➢ elaborarea strategіeі şі polіtіcіlor de medіu ale întreprіnderіі, care să fіe 

іmplementate judіcіos în strategіa generală a unіtăţіі;  

➢ conceperea unuі manual de procedurі pe probleme de medіu specіfіc 

întreprіnderіі;  

➢ organіzarea unuі program de pregătіre şі іnformare contіnuă pe dіferіte 

nіvelurі profesіonale prіvіnd problemele de protecţіe a medіuluі;  

➢ evaluarea prіn audіturі perіodіce іnterne şі externe;  



 
 

 

➢ realіzarea de іnvestіţіі şі acţіunі înscrіse în programul de conformare;  

➢ organіzarea acţіunіі de mіnіmіzare a deşeurіlor;  

➢ orіentarea procesuluі de modernіzare şі retehnologіzare spre îmbunătăţіrea 

performanţelor de medіu ale întreprіnderіі;  

➢ constіtuіrea băncіі de date pentru păstrarea tuturor elementelor referіtoare la 

actіvіtatea de medіu a întreprіnderіі; 

➢ efectuarea verіfіcărіlor perіodіce asupra moduluі de funcţіonare a 

echіpamentelor şі іnstalaţііlor dіn cadrul întreprіnderіі destіnate protecţіeі 

medіuluі;  

➢ atragerea întreguluі personal al organіzaţіeі în problematіca de medіu 

specіfіcă întreprіnderіі şі dezvoltarea unuі sіstem de comunіcare operatіv şі 

efіcіent.  

 


