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Introducere 
 

Ghidul de față reprezintă un instrument destinat antreprenorilor, atât celor începători cât și celor cu 

experiență, în efortul lor de a-și dezvolta activitatea antreprenorială, implementând principiile dezvoltării 

durabile în diverse aspecte ale afacerii. Am creat un material ușor de utilizat, care oferă o analiză succintă 

a principalelor mecanisme de implementare a principiilor dezvoltării durabile, care oferă însă și o 

prezentare a problematicii antreprenoriatului sustenabil în context istoric și în contextul mai larg al 

dezvoltării durabile.  

 

În acest sens, am structurat Ghidul, după cum urmează: într-o primă secțiune, prezentăm principalele 

repere istorice ale ajungerii pe agenda publică a problematicii dezvoltării durabile în general și în 

special a antreprenoriatului sustenabil. Discutăm principalele definiții și contextul în care diferitele 

organisme internaționale au analizat problematica și au dezvoltat anumite abordări. De asemenea, 

prezentăm importanța unei atitudini pozitive din partea publicului larg pentru susținerea abordării 

dezvoltării durabile și a antreprenorilor care folosesc principiile abordării în dezvoltarea afacerii 

lor. Scopul acestei secțiuni este de a oferi antreprenorilor interesați posibilitatea de a citi într-un mod 

foarte condensat contextul în care trebuie să-ți gândească și să-și planifice activitățile de implementare a 

principiilor dezvoltării durabile în afacerea lor.  

 

În secțiunile următoare introducem o serie de abordări care contribuie, prin metode diferite, la 

operaționalizarea principiilor dezvoltării durabile în activitatea economică și în efectul acesteia asupra 

societății și mediului. În a doua secțiune, prezentăm conceptul de Responsabilitate Socială de Mediu 

a companiilor și modalitățile prin care se poate operaționaliza în cadrul diferitelor activități 

antreprenoriale. În ce-a de-a treia secțiune analizăm comunicarea internă și externă în cadrul 

Responsabilității Sociale a Companiilor. Ulterior discutăm despre conceptul de achiziții verzi, 

prezentăm cadrul legal adoptat în România pentru a reglementa acest domeniu și principalele modalități 

prin care se pot implementa principiile achizițiilor verzi în activitatea unui antreprenor. În următoarea 

secțiune prezentăm și discutăm problematica economiei circulare și pașii prin care o afacere poate 

implementa această abordare în rutina sa. O altă abordare prezentată pe scurt este cea a reducerii 

amprentei de carbon. În cadrul fiecărei secțiuni prezentăm o serie de măsuri care pot fi luate de 

antreprenori pentru a implementa respectiva abordare în cadrul dezvoltării afacerii lor. 

 

Dezvoltarea durabilă 
 



                                                         
 
 

 
Titlul Proiectului: “Școala de Afaceri – Regiune Sud-Est” 
Cod MySMIS: 105752 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 
Axa Prioritară Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi  
Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 

 

 

Dezvoltarea durabilă a fost definită pentru prima dată în raportul „Viitorul nostru comun", denumit și 

Raportului Brundtland, realizat de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare din cadrul Națiunilor 

Unite în anul 1987. Aceasta reprezintă „dezvoltarea care răspunde nevoilor din prezent, fără a 

compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi". Dezvoltarea durabilă 

cuprinde trei dimensiuni ale dezvoltării: economică, socială și de mediu. 

 

În prezent, la nivelul Uniunii Europene, obiectivele de dezvoltarea durabilă sunt prezente în cadrul 

Strategiei Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă si incluzivă1 și au fost operaționalizate 

cu succes în două programe foarte importante: 

o Europa eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; 

o Politica industrială pentru era globalizării. 

 

În cadrul programelor cu finanțare UE, dimensiunea dezvoltării durabile este una transversală, astfel că 

fiecare proiect depus trebuie să conțină o secțiune în care se explică modalitatea prin care activitățile 

proiectului vor contribui la implementarea principiilor dezvoltării durabile. O firmă sau antreprenor care 

aplică pentru o astfel de finanțare va beneficia de un avantaj măsurabil (în termeni de puncte alocate pe 

grila de evaluare) dacă poate explica clar și credibil felul în care principiile dezvoltării durabile au fost 

implementate anterior în activitatea desfășurată și felul în care obținerea finanțării va contribui la o mai 

bună aplicare a principiilor dezvoltării durabile pe viitor. 

 

În România, începând cu anul 2008 a fost adoptată Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030, strategie care a fost actualizată la nivelul anului 2018. 

 

În afară de aceste strategii, principiile dezvoltării durabile au fost incluse într-o serie de alte strategii și 

planuri naționale: 

o Planului National de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice (PNASC); 

o Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020; 

o Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020. 

o Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020; 

o Strategia națională privind schimbările climatice si creșterea economică bazată pe emisii reduse de 

carbon (CRESC); 

o Planul National de Acțiune Pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România; 

o Strategia națională si Planul National de Acțiune pentru conservarea biodiversității 2010 - 2020; 

o Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 - 2020, actualizare pentru perioada 2011 - 

2020; 

o Planul National de Acțiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER) 20102020; 

o Planul National de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice (PNAEE) 2010-2020; 

o Strategia sectorială în domeniul culturii si patrimoniului național 2014-2020; 

o Strategia Națională de Sănătate Publică 2014-2020. 

 

Dezvoltarea durabilă – exemple de măsuri care pot fi luate de antreprenori: 
 



                                                         
 
 

 
Titlul Proiectului: “Școala de Afaceri – Regiune Sud-Est” 
Cod MySMIS: 105752 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 
Axa Prioritară Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi  
Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 

 

 

În efortul de dezvoltare a unei afaceri competitive, antreprenorii pot implementa o serie de măsuri care 

operaționalizează principiile dezvoltării durabile, și pot conduce la creșterea rentabilității activității: 

o Măsuri proactive de implementare a unor măsuri care cresc eficiența energetică – măsurile pot lua 

începe de la măsuri simple, precum alegerea unor becuri economice, până la planuri complexe de 

reducere a consumului de curent electric, apă sau gaz. 

o Produse ecologice – utilizarea, când este posibil, a unor produse ecologice. 

o Folosirea de ambalaje reciclabile  

o Folosirea unor surse alternative de energie  

o Implementarea unor standarde de protecția a mediului – ex. ISO 14001 

o Asumarea unor obiectivele sociale  

o Planificarea obținerii de profit pe termen lung  

 

Antreprenoriatul sustenabil 
 

Întrucât majoritatea formelor de activitate economică devin ineficiente dacă sunt conduse centralizat, în 

ultimele două decenii s-a ajuns la susținerea idee că activitățile economice trebuie să fie conduse de 

antreprenori care răspund unor stimulente politice prin inovație în management și tehnologie. Aceste 

investiții din sectorul privat în inovarea ecologică nu numai să genereze profituri pentru antreprenori și 

investitori, dar pot și să creeze mari externalități pozitive pentru societate și pentru mediu ca a întregi, 

mai ales atunci când nu contribuie numai la crearea unei mici piețe de nișă, dar au potențialul de a să fie 

redimensionate pentru a ajunge la o transformare durabilă a întreaga industrie. Într-un articol cu privire 

la antreprenoriatul verde, autorii susțin faptul că este nevoie ca accentul să fie pus pe termenul "Inovație 

verde" "Inovare", mai degrabă decât pe termenul de 'Verde'. Principala implicație este că guvernele 

concentra pe generarea unor politici publice care să creeze un mediu favorabil pe scară largă inovații care 

contribuie la transformarea ecologică globală a unei industrii întregi, mai degrabă decât subvenționarea 

piețe de nișă verde. 2 

 

Antreprenorii sunt oameni de afaceri care au în vedere noi oportunități de afaceri și riscuri prin asumarea 

de riscuri și transformând ideile lor în realitate comercială. Antreprenorii sunt principalii generatori de 

inovație, activitățile antreprenoriale fiind legate de noțiunea lui Schumpeter (1934) de "Distrugere 

creativă", în care antreprenorii promovează - schimbarea mediului economic și de afaceri.  

 

Totuși, se pare că nu există o definiție clară a spiritului antreprenorial în literatură, în special în ceea ce 

privește gradul de inovare și mărimea unei activități specifice care este necesară numărați ca fiind 

antreprenoriali (Ulijn & Brown 2003). Există un consens cu privire la faptul că un antreprenor acționează 

pe valorifica oportunitățile și că aceștia sunt conduși de o motivație intrinsecă (Miller 2003). Thornton 

(1999) definește spiritul antreprenorial drept ca crearea de noi organizații, ceea ce implică un anumit grad 

de inovare și mărime. Această creație apare ca fiind context dependentă, socială și economic. 

 

Bennett a definit în 1991 noțiunile de mediu antreprenor "," antreprenor verde ","eco-antreprenor" și 

"ecopreneur", caracteristicile pe baza cărora putem identifica antreprenorilor verzi fiind că 

întreprinzătorii verzi sunt motivați intrinsec. Activitățile lor de afaceri au un caracter general pozitiv 
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asupra mediului natural și asupra mediului sustenabilitate, și acționează în mod conștient pentru a asigura 

un viitor mai sustenabil.3 

 

Întru-un raport al Națiunilor Unite din 2014, se subliniază faptul că antreprenoriatul a oferit oportunitatea 

ca mulți dintre cei săraci să câștige un trai sustenabil. Acesta reprezintă un motor considerabil de generare 

a locurilor de muncă decente și poate contribui în mod semnificativ la dezvoltarea durabilă prin crearea 

de locuri de muncă și stimularea creșterii și inovării economice, îmbunătățirea condițiilor sociale și 

contribuția la abordarea provocărilor de mediu.4 Astfel, antreprenoriatul durabil este recunoscut ca 

răspuns pe scară largă la întrebarea privind dezvoltarea și scăderea inegalităților sociale ( autori precum 

Dean și McMullen, 2007; Cohen și Winn, 2007) și provocările sociale (Zahra et al., 2009) se va confrunta 

în acest secol.5 

 

Antreprenoriatul sustenabil – exemple: 
o introducerea de practici cu impact asupra mediului în activitatea curentă cu scopul de a creşte 

reciclarea, de a reduce consumul de energie, de a îmbunătăți gestionarea resurselor și de a 

reduce poluarea; 

o dezvoltarea de noi activități în cadrul economiei ecologice cu scopul de a oferi oportunități 

de angajare, precum şi de a contribui la reducerea impactului negativ asupra mediului (spre 

exemplu reducerea emisiilor din surse fixe în atmosferă şi limitarea poluării corpurilor de 

apă); 

o introducerea etichetării ecologice 

 

Importanța atitudinilor publicului larg pentru susținerea abordării dezvoltării durabile 
 

Într-o analiză a principalelor concluzii ale celor două decenii, analiza transnațională a atitudinilor de 

mediu, de Franzen și Vogl6 a arătat că preocuparea medie cu problemele de mediu crește pe măsură ce 

bogăția unei țări crește, în general, preocupările legate de mediul înconjurător au scăzut ușor în ultimele 

două decenii, în special în acele țări care au înregistrat un nivel mai scăzut al creșterii economice. În țări 

precum SUA, Japonia și Germania, procentul persoanelor care declară că sunt dispuși să plătească prețuri 

mult mai mari sau impozite mult mai mari pentru a proteja mediul a scăzut în medie cu aproximativ 8% 

între 1993 și 2010. 7  Studiul a arătat că, la nivel individual, preocupările legate de mediul înconjurător 

sunt determinate de vârstă, sex, educație, venit și preferințele ideologice ale oamenilor și valorile post-

materiale.8 

 

Studiul efectuat de Cherry et al. bazate pe populația SUA au arătat că sprijinul public pentru tehnologiile 

energetice cu emisii scăzute de carbon depinde de valorile oamenilor în domeniul cercetării și dezvoltării 

finanțate din fonduri publice, dar nu și în cazul implementării unor tehnologii specifice. În schimb, 

interesul economic local influențează în mod semnificativ sprijinul oamenilor pentru implementarea 

tehnologiilor alternative.9 

 

Responsabilitatea socială corporativă a mediului (ECSR)  
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În mod deosebit, în ultimul deceniu, schimbările la nivel național au influențat opțiunile făcute de firme, 

concentrându-se tot mai mult pe responsabilitatea corporativă a mediului sau pe responsabilitatea socială 

corporativă a mediului (ECSR). Conceptul este definit de Mazurkiewics drept "datoria de a suporta 

implicațiile asupra mediului a operațiunilor, produselor și facilităților companiei, eliminarea deșeurilor 

și emisiilor, maximizarea eficienței și productivității resurselor sale și minimizarea practicilor care ar 

putea afecta negativ bucuria resurselor țării prin generațiile viitoare."10  

 

Medarevic susține că o abordare ECSR generează avantaje semnificative pentru firme, mai ales atunci 

când măsurile sunt luate în mod voluntar.11 Rahman, într-un efort de a sistematiza literatura de 

specialitate în domeniu, a identificat cele mai importante trei dimensiuni ale CSR, cum ar fi guvernarea, 

credibilitatea și performanțele de mediu.12 Un alt studiu a identificat bunăstarea, implicarea comunității 

și filantropia ecologică ca fiind cele mai importante dimensiuni ale ECSR și a subliniat importanța 

percepției clienților asupra acreditărilor de mediu ale unei firme, o concluzie susținută și de Lyon și 

studiul lui Maxwell. 13  RSC poate lua mai multe forme și poate fi integrată într-o măsură mai mare sau 

mai mică modelul de afaceri al unei companii și / sau s-ar putea referi la activitatea pe care o generează 

(clienților, angajați, acționari, comunități, mediu și societate). Aceasta implică, de exemplu, respectând 

legislația națională și internațională relevantă, precum și legislația privind Drepturile omului. În literatura 

existentă există o tendință de a lega RSC sau corporativ.14 

 

De asemenea, trebuie subliniat faptul că Responsabilitatea socială corporativă (CSR) este adesea 

confundată cu, sau intenționată ca, antreprenoriat durabil. Astăzi, conceptul de CSR este legat de 

așteptările societății ca o afacere să se comporte etic (York și Venketaraman, 2010). Dyllick și Hockerts 

argumentează chiar că sustenabilitatea corporativă poate să fie definită ca îndeplinind nevoile părților 

interesate directe și indirecte ale unei firme (cum ar fi acționari, angajați, clienți, grupuri de presiune, 

comunități), fără ca acest lucru să compromită posibilitetea de a satisface nevoile viitoarelor părți 

interesate (Dyllick și Hockerts, 2002, p. 131). Alţi autori argumentează faptul că există dovezi 

substanțiale că organizațiile ar trebui să investească în CSR pentru a deveni semnificativ mai 

competitive.15   

 

Responsabilitatea socială corporativă a mediului – exemple: 
 

o Printre direcţiile principale ale răspunderii sociale ale firmei pot fi enumerate: 

o Promovarea standardelor etice înalte în business 

o Asigurarea unei calităţi înalte ale condiţiilor de muncă a salariaţilor 

o Asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor 

o Protejarea drepturilor salariaţilor 

o Programe pentru prevenirea discriminării angajaţilor 

o Sprijinirea instituţiilor de caritate 

o Protecţia consumatorului 

o Susţinerea artei, instituţiilor de învăţământ, medicinii 

o Programe pentru ajutorarea bătrânilor 

o Sprijinirea reînnoirii şi reconstrucţiei urbane 

o Programe de instruire a şomerilor 
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o Programe pentru prevenirea crimelor etc. 

 

Comunicarea responsabilității sociale a companiilor (CSR) 
 

Sub presiunea consumatorilor din ce în ce mai informaţi, companiile înţeleg că nu funcţionează într-un 

spaţiu economic izolat, ci că activitatea lor are un impact major asupra mediului şi a bunăstării sociale. 

De aceea este important ca proiectele de CSR să fie comunicate coerent şi relevant către toate părţile 

interesate din interiorul şi exteriorul companiei.    

 

Comunicarea și angajamentul faţă de părțile interesate, inclusiv faţă de personalul propriu, reprezintă o 

parte importantă a procesului de transformare a întreprinderilor de astăzi de a lucra într-un mediu global, 

cu forțe sociale și de mediu care au impact asupra succesului afacerilor, atât în prezent, cât și în viitor. 

Comunicarea și angajamentul eficace sunt parte esențială a dezvoltării unei strategii care să răspundă 

riscurilor și oportunităților sociale și de mediu. De asemenea comunicarea contribuie la realizarea 

strategiei stabilite şi influentează cultura organizatională. Pentru o buna comunicare privind 

responsabilitatea socială corporativă este esenţial a se avea în vedere următoarele atribute: 
 

Înțelegerea mediului extern 
 

Mediul extern trebuie să fie luat în considerare în procesul de creare a valorii de către companie. Exemple 

de aspecte relevante privind mediul extern sunt: aspectele societale, cum ar fi schimbările populației și 

demografice, drepturile omului, sănătatea, sărăcia, valorile colective și sistemele educaționale; 

provocările privind mediul, cum ar fi schimbările climatice, pierderea ecosistemelor și lipsa de resurse 

etc. 

 

Identificarea problemelor care influențează afacerea 
 

Scopul oricărei companii private este acela de a crea valori pentru clienti, care implicit să genereze profit 

pentru ea însăşi. Compania analizează aspectele locale ale mediului în care îşi desfăşoară activitatea şi 

identifică, evaluează și prioritizează problemele bazate pe capacitatea acestora de a afecta crearea de 

valori.   

Spre exemplu compania poate idenfica faptul că în zonă există o lipsă de personal calificat în domeniu 

sau că materia primă pe care o utilizează este ameninţată de factori externi (ex. o fabrică de mobilă 

constată că în zonă se produc tăieri masive de pădure, care într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat 

ar putea să îi afecteze afacerea), sau că produsele şi serviciile generate de companie înglobează o cantitate 

de energie mai mare decât alte produse similare, sau generează o cantitate mai mare de deşeuri, ceea ce 

conduce şi la un cost mai ridicat al produselor etc. 

 

Dezvoltarea şi implementarea strategiei 
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Strategia companiei identifică modul în care aceasta intenționează să atenueze sau să gestioneze riscurile 

și să maximizeze oportunitățile. Aceasta ar trebui să includă planuri de alocare a resurselor și obiective 

specifice, cuantificate pe termen scurt, mediu și lung. 

Strategia trebuie să se refere la capacitatea companiei de a crea valoare pe termen scurt, mediu și lung, 

precum și la utilizarea și efectele asupra capitalurilor. Capacitatea unei organizații de a crea valoare este 

influențată atât de mediul intern cât şi de mediul extern. Odată stabilite și prioritizate acțiunile ce conduc 

la atingerea obiectivelor asumate, acestea trebuie puse în aplicare, conform unei planificări bine definite 

(termene, responsabilități, bugete etc). 

 

Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor 
 

Companiile trebuie să își coreleze strategia cu schimbările din mediul extern, inclusiv cu așteptările 

societale în evoluție și limitările resurselor naturale. În plus, subliniază importanța de a răspunde nevoilor 

și intereselor legitime ale părților interesate, deoarece valoarea este creată prin relațiile cu ceilalți. 

Conducerea companiei trebuie să se asigure că strategia este implementata conform planificării stabilite 

şi generează rezultatele scontate. Acest lucru se poate realiza numai printr-o permanentă monitorizare şi 

evaluare a rezultatelor. De asemenea conducerea trebuie să se asigure că organizația dezvoltă și întreține 

relații cu părțile interesate pentru a spori bunăstarea colectivă si că modelul de afacere al organizației 

include toate aspectele semnificative ale dezvoltării durabile.  

 

Raportarea şi comunicarea 
 

Organizațiile ar trebui să raporteze şi să comunice cu privire la aspectele esențiale ale dezvoltării durabile 

care au impact asupra părților interesate și asupra organizației pentru a influența crearea de valori pe 

termen scurt, mediu și lung.  Modul de comunicare a rezultatelor trebuie să reflecte strategia şi viziunea 

companiei, utilizând date pentru a demonstra rezultatele obținute. De asemenea comunicarea trebuie să 

fie onestă şi să prezinte cu findelitate faptele, pentru a nu crea suspiciuni pentru părţile interesate şi pentru 

presă prin denaturări sau omisiuni. 

Comunicarea reprezintă un angajament permanent în care părțile interesate au posibilitatea de  a-și 

exprima opiniile. 

 

Cele mai importante aspecte pe care ar trebui să se concentreze companiile în structurarea strategiei de 

comunicare a proiectelor de CSR sunt următoarele: 

a. Definirea unui mesaj central al comunicării de CSR şi prezentarea sa coerentă în comunicarea 

internă şi externă. Mesajul central să fie relevant pentru domeniile în care compania face 

proiectele de CSR (social, educaţie, mediu), pentru a nu se crea disonanţe. 

b. Implicarea angajaţilor în generarea conţinutului de comunicare internă a proiectelor de CSR şi în 

acţiunile de CSR întreprinse. Multe dintre activitățile desfășurate de companii, cum ar fi 

voluntariatul angajaților pentru inițiativele sociale şi de mediu, reprezintă o parte importantă a 

acestei transformări, schimbând modul în care angajații gândesc și se comportă, atât la locul de 

muncă, cât și în viaţa privată. De asemenea, schimbă percepțiile mai largi despre companie. 
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c. Stabilirea elementelor de comunicare internă şi externă pentru fiecare etapă a proiectului 

(pregătire, aprobare, planificare, lansare, derulare, etape principale de monitorizare şi măsurare, 

închidere şi celebrare). 

d. Măsurarea şi evaluarea rezultatelor pe măsura derulării proiectelor de CSR, mai ales în interiorul 

companiei, pentru implicarea angajaţilor şi construirea mentalităţii de CSR. 

e. Stabilirea mecanismelor de feedback din partea echipei de proiect, a colegilor din companie, a 

altor categorii de publicuri relevante din interiorul şi exteriorul firmei, în timp real. 

f. Revizuirea periodică a strategiei şi includerea de noi elemente care să contribuie la atingerea 

obiectivelor, în baza feedback-ului primit. 

 

 

Achizițiile verzi 
 

În definiția Comisiei Europene, achiziţiile publice ecologice (APE), reprezintă procesul prin care 

autorităţile publice introduc criterii de mediu în cadrul cerințelor pentru achiziția de bunuri, servicii şi 

lucrări, astfel încât acestea să aibă un impact redus asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viaţă 

al acestora. 16  

 

Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi, prevede următoarele scopuri la articolul 2: 

a) promovarea protecției mediului și a dezvoltării durabile; 

b) promovarea consumului și producției durabile, precum și a eficienței utilizării resurselor; 

c) încurajarea dezvoltării și aplicării tehnologiilor curate și prietenoase cu mediul; 

d) promovarea progresului social care favorizează dezvoltarea economică; 

e) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor, 

f) îmbunătățirea calității prestațiilor și optimizarea costurilor pentru achizițiile publice pe termen 

scurt, mediu și lung; 

g) dezvoltarea pieței interne a produselor, serviciilor, lucrărilor și tehnologiilor verzi. 

 

În cuprinsul legii, conceptul de achiziție publică verde este definit drept procesul prin care autoritățile 

contractante utilizează criterii privind protecția mediului care să permită îmbunătățirea calității 

prestațiilor și optimizarea costurilor cu achizițiile publice pe termen scurt, mediu și lung;ieței interne a 

produselor, serviciilor, lucrărilor și tehnologiilor verzi. 

 

Achizițiile verzi – oportunități pentru antreprenori: 
 

Până în momentul de față, implementarea legii a ajuns doar la nivelul pilotării unor programe de achiziții 

verzi. Din informații obținute din Raportul acțiunii pilot GPPbest în România, rezultă următoarea 

situație17:  

 

Ministerul Mediului va publica Ghidului de achiziții publice verzi, ghid care va cuprinde criterii minime 

privind protecția mediului pentru cel puțin șase grupe de produse și servicii, precum și modele de caiete 

de sarcini, elaborate în colaborare cu Agenția Națională privind Achizițiile Publice (ANAP). În primul 
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semestru al anului 2018, Ministerul Mediului va publica Planul naţional de achiziţii publice verzi care 

va stabili ţinte multianuale cu caracter obligatoriu pentru autoritățile contractante pentru orizontul 2020.  

 

În cadrul proiectului pilor, pe parcursul anului 2017 trei instituții au realizat achiziții verzi: 1) Ministerul 

Mediului, 2) Garda Națională de Mediu și 3) Agenția Națională de Meteorologie.  

1) Ministerul Mediului a achiziționat produse de birotică, papetărie și aparatură de birou necesare 

implementării Programului RO04 “Reducerea substanțelor periculoase”.  

Produsele achiziționate au inclus: - cutii de hârtie, bibliorafturi și seturi notițe adezive din hârtie „reciclata 

(100% fibre reciclate, fără clor elementar – ECF sau TCF) sau pe bază de fibre neprelucrate produse în 

mod sustenabil (ex: Ecolabel sau echivalent) și/sau legal (ex: certificare FSC, PEFC sau echivalent, fără 

clor elementar – ECF sau TCF)”; - markere „reîncărcabile, peste 90% materiale reciclate”; - pixuri 

“material reciclat”; - creioane “material reciclat și/sau lemn provenit din păduri gestionate responsabil 

(ex: certificare FSC, PEFC sau echivalent)”; - agende “interior din hârtie reciclată (100% fibre reciclate, 

fără clor elementar – ECF sau TCF) sau pe bază de fibre neprelucrate produse în mod sustenabil (ex: 

Ecolabel sau echivalent) și/sau legal (ex: certificare FSC, PEFC sau echivalent, fără clor elementar – 

ECF sau TCF)”; - capsatoare “ecologice, fabricate din plastic 100% reciclat post-consum”.  

2) Garda Națională de Mediu a contractat în anul 2017 servicii de curățenie ecologice pentru sediile 

Gărzii Naționale de Mediu în valoare de 339,500 lei. Specificațiile tehnice cu caracter ecologic au inclus: 

- deținerea de către ofertant a standardului de management de mediu ISO 14001 sau echivalent; - 

prevederi privind modul de prestare al serviciilor pentru a diminua impactul asupra mediului (sistem de 

spălare pre-impregnat); - solicitarea eco-labelului (sau echivalent) pentru hârtie igenică, prosoape de 

curățat și detergenți. 

 

Cum puteți să beneficiați de noua lege?  
- În momentul când realizați achiziții pentru desfășurarea activității firmei, luați în considerare, 

mereu când este posibil, criteriile prevăzute în Legea achizițiilor verzi și păstrați toată 

documentația necesară pentru a putea dovedi ulterior faptul că implementa principiile în mod 

voluntar în cadrul afacerii dvs.; 

- Atunci când pregătiți dosarul pentru a participa la o competiție pentru finanțare, sau la o licitație 

publică, căutați să propuneți o ofertă care să explice clar implementarea principiilor achizițiilor 

verzi în oferta avansată. 

 

Amprenta de carbon 
 

Amprenta de carbon este ansamblul emisiilor de gaze cu efect de sera generate direct şi indirect de un 

individ, o organizaţie, un eveniment sau un produs, exprimate în echivalent CO2. Gazele cu efect de seră 

(GES) sunt emise în procesul de producere a energiei, in timpul transportului, curăţării terenurilor, 

defrişărilor şi prin producerea şi consumul de alimente, bunuri de larg consum, materiale, drumuri, clădiri 

şi servicii18. Cele mai multe dintre emisiile care compun amprenta de carbon provin din surse indirecte, 

de exemplu consum de combustibil pentru a produce bunuri de larg consum. Sursele directe se referă, de 

exemplu, la consumul de combustibil pentru deplasare cu maşina personală sau pentru a găti alimente în 

gospodărie. 
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Pentru un anumit produs, amprenta de carbon reflectă emisiile de gaze cu efect de ser[ asociate tuturor 

etapelor ciclului de viaţă al produsului. Amprenta de carbon este un sub-set de date care face parte din 

analiza impactului de mediu pe parcursul ciclului de viaţă (LCA – life cycle analysis). Evaluarea ciclului 

de viaţă este o tehnică folosită pentru a înţelege mai bine, a măsura şi a reduce impactul asupra mediului 

prin evaluarea completă a tuturor surselor şi tipurilor de impact asupra mediului, în fiecare etapă din 

ciclul de viaţă al unui produs (de exemplu de la materia primă până la consumul, eliminarea sau reciclarea 

produsului, cu toate etapele de prelucrare, distribuţie, utilizare etc.). 

 

In fapt, schimbările climatice, într-un context mai larg, reprezintă toate amenințările ecologice cu care 

ne confruntăm astăzi. Schimbarea climei, desertificarea, defrișările, colapsul pescuitului, insecuritatea 

alimentară și dispariția rapidă a speciilor fac parte dintr-o singură problemă unică: umanitatea cere pur 

și simplu mai mult de la Pământ, decât poate oferi acesta.  

Principalele gaze cu efect de sera luate in calcul la analiza amprentei de carbon sunt următoarele: dioxid 

de carbon (CO2), metan (CH4), oxid nitros (N2O), hidrofluorură de carbon (HFC), hexafluorură de sulf 

(SF6), perfluorocarbon (PFC). O valoare specifică a indicatorului Potenţial de Încălzire Globală 

(cunoscut in limba engleză ca „Global Warming Potential”) este asociată fiecărei categorii de gaze cu 

efect de sera.  

 

Indicatorul GWP19 este definit ca efectul potenţial de schimbare climatică relativă pe kilogram de emisii 

de gaze cu efect de seră, într-o perioadă de timp stabilită, de exemplu 100 de ani (GWP100). Impactul 

total asupra schimbării climatice, al unui produs pe parcursul ciclului său de viaţă este calculat prin 

însumarea valorilor GWP corespunzătoare diferitelor emisii. În ultimul deceniu, companiile au început 

să elaboreze rapoarte de responsabilitate corporativă şi rapoarte de dezvoltare durabilă, alături de 

rapoartele anuale şi cele financiare. În plus, studii de ierarhizare a companiilor din perspectiva guvernării 

corporative au fost realizate de organizaţii specializate.  

Deși nu există o metodă universal acceptată pentru calculul amprentei de carbon, există diferite orientări 

cuprinzătoare în standardul ISO 14064 și în Protocolul GES privind standardul de raportare pentru 

întreprinderi. 

 

Amprenta de carbon a unei întreprinderi / organizaţii 
 

Toate întreprinderile au posibilitatea de a-și reduce emisiile de dioxid de carbon, lucrul acesta le oferă 

un avantaj competitiv pe piaţă conducând la: 

- Reducerea costurilor cu energia pe întreg lanţul de producţie şi desfacere; 

- Imbunătăţirea imaginii companiei privind responsabilitatea socială (raportarea reducerilor de 

emisii de gaze cu efect de seră este o componentă principală în elaborarea raportului CSR); 

- Incurajarea şi utilizarea noilor tehnologii inovatoare care diminuează consumul de resurse 

naturale. 

 

O amprentă de carbon organizațională măsoară aspectele directe și indirecte, emisiile de gaze cu efect de 

seră generate de toate activitățile dintr-o organizație. 
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Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră ne ajută să înțelegem care sunt sursele cheie ale emisiilor 

de gaze cu efect de seră, modul în care contribuie organizația la emisiile globale și oportunitățile pe care 

organizaţia le are în vederea reducerii acestor emisii.  

 

În urma cuantificării acestor emisii se trece la elaborarea unui plan de reducere a lor, identificând 

mijloacele de reducere a amprentei de carbon, respectiv stabilirea unei ţinte de reducere pentru activităţile 

viitoare.  

 

Procesul trebuie monitorizat continuu şi rezultatele înregistrate şi comparate, astfel încât să permită 

realizarea unei analize şi revizuirea măsurilor. 

 

Emisiile de GES sunt contabilizate pe trei grupe sau "domenii": 

- Domeniul de aplicare 1: emisiile directe care rezultă din activități din cadrul organizației. 

Aceasta ar putea include arderea combustibilului la fața locului, producția și emisiile de proces, 

pierderile de agent frigorific și combustibilul utilizat pentru vehiculele companiei. 

- Domeniul de aplicare 2: emisii indirecte din electricitate, căldură sau aburul pe care îl 

achiziționăm și utilizăm în procesele tehnologice. Deși nu deținem controlul direct al emisiilor, 

folosind energia, suntem responsabili  indirect pentru eliberarea de CO2 în atmosferă. 

- Domeniul de aplicare 3: Orice alte emisii indirecte de la surse aflate în afara controlului nostru 

direct. 

Exemple de emisii de domeniu 3 includ bunuri și servicii achiziționate, utilizarea produselor 

vândute, naveta angajatilor și călătorii de afaceri, eliminarea deșeurilor și consumul de apă. 

 

Amprenta de carbon a unui produs 
 

O amprentă de carbon a unui produs este suma totală a emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2e) produse 

pe tot parcursul ciclului de viață al respectivului produs, inclusiv producție, distribuție și utilizare. Include 

emisiile furnizorilor, clienților și distribuitorilor în legătură cu fabricarea și utilizarea produselor. Se 

referă, de asemenea, la emisiile create prin eliminarea deșeurilor și impactul reciclării. 

 

Măsurarea și analizarea amprentelor de carbon pentru produse și servicii  oferă o multitudine de date 

utile și informații cheie care pot fi utilizate pentru a gestiona riscurile, precum și pentru a identifica 

reducerile de costuri și oportunitățile de dezvoltare a produselor. 

O amprentă de carbon a produsului poate fi un instrument util pentru angajați, furnizori, investitori și 

clienți. Poate motiva angajații pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, poate contribui la 

creşterea gradului de cunoaștere a mărcii și valorii acesteia, și poate să sprijine acțiunile furnizorilor și 

clienților în reducerea emisiilor.  

 

Amprenta de carbon pe produs este o măsurare a emisiilor de gaze cu efect de seră în fiecare etapă a 

vieții produsului: 

- extracție și producție de materiale, 

- transportul materiilor prime şi materialelor, 

- producția,  
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- distribuția, 

- utilizarea produsului, 

- eliminarea / reciclarea. 

 

Comunicarea datelor în interiorul şi exteriorul organizatiei 
 

Comunicarea rezultatelor privind amprenta de carbon la nivelul organizaţiei poate contribui la angajarea 

întregii echipe în procesul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră precum şi la un management 

mai performat al energiei. Datele colectate pot ajuta angajații să identifice şi să eficientizeze procesele și 

practicile existente. Suplimentar, economia de energie va genera şi o reducere a costurilor. 

 

Comunicarea amprentei organizaționale în exteriorul organizaţiei – în raportul de responsabilitate socială 

corporativă (CSR), de exemplu - demonstrează preocuparea privind impactul organizaţiei asupra 

mediului şi un angajament luat faţă de anagajaţi şi clienţi.  

 

Economia circulară 
 

Economia circulară este un model de producție și consum care implică partajarea, reutilizarea, repararea, 

renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult posibil. În acest fel, ciclul de 

viață al produselor este extins20. 

 

Acesta este un stimulent al inovaţiei în domeniul reutilizării materialelor, componentelor şi produselor, 

precum şi al creării noilor modele de afaceri. Într-o economie circulară, utilizarea mai eficientă a 

materialelor creează o valoare mai mare, atât prin economii de costuri, cât şi prin dezvoltarea unor pieţe 

noi sau a celor existente. 
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Sursa foto: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/europarl/circular_economy/circular_economy_ro.svg 

 

Spre deosebire de economia lineară care se bazează pe extragerea materiilor prime, producţie, distribuţie, 

consum şi deşeu, economia circulară implică reducerea la minimum a deşeurilor. Când un produs ajunge 

la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut sunt păstrate în cadrul economiei şi 

reutilizate ori de câte ori este posibil. Acestea pot fi folosite din nou și din nou, creând astfel o valoare 

suplimentară. 

Economia de azi în România este în cea mai mare măsură una de tip liniar, în care resursele extrase din 

natură şi energiile înglobate în materii prime şi produse finite sunt aruncate, ceea ce generează un impact 

negativ asupra mediului şi implică cheltuieli suplimentare pentru remedierea consenciţelor. 

 

Acest concept al lumii moderne reprezintă trecerea la o economie bazată pe reducerea consumului de 

energie şi materii prime, în care deşeurile rezultate din multitudinea de activităţi, să aibă destinaţii precise 

încă din faza de proiectare, prin integrarea lor în spirala ciclică a reutilizării. Cu alte cuvinte, deşeurile 

care apar într-un proces de fabricaţie să constituie materii prime pentru un alt proces, prin implementarea 

de tehnologii verzi adecvate. 

Tranziţia către economia circulară ar trebui să fie privită de mediul de afaceri şi de societate ca o 

oportunitate pentru înlăturarea blocajelor crizei economice traduse prin pierderea locurilor de muncă şi 

limitarea accesului la resursele naturale. 

 

Beneficiile economiei circulare 
 

Măsuri precum prevenirea deșeurilor, proiectarea ecologică și reutilizarea ar putea economisi în 

companiile din UE, 600 de miliarde de euro - echivalentul a 8% din cifra de afaceri anuală, reducând 

totodată emisiile totale de gaze cu efect de seră cu 2-4%. 



                                                         
 
 

 
Titlul Proiectului: “Școala de Afaceri – Regiune Sud-Est” 
Cod MySMIS: 105752 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 
Axa Prioritară Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi  
Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 

 

 

Trecerea la o economie circulară ar putea aduce beneficii cum ar fi reducerea presiunii asupra mediului, 

îmbunătățirea securității aprovizionării cu materii prime, creșterea competitivității, stimularea inovării, 

stimularea creșterii economice, crearea de locuri de muncă (580.000 de locuri de muncă numai în UE). 

De asemenea, consumatorii vor beneficia de produse mai durabile și inovatoare, care vor spori calitatea 

vieții și îi vor ajuta să economisească bani pe termen lung. 

 

Cadrul legal European 
 

Pachetul privind Economia Circulară21, adoptat in decembrie 2015 de Comisia Europeana include o serie 

de propuneri legislative pentru revizuirea Directivelor privind deşeurile, crescând ţintele de reciclare pe 

toate fluxurile şi având drept obiective încurajarea Statelor Membre în trazitia către o economie circulară 

care să stimuleze competitivitatea globală, să întărească creşterea economică şi să creeze noi locuri de 

muncă. Noul pachet de măsuri al Comisiei privind economia circulară încurajează mediul de afaceri şi 

consumatorii să treacă la un model economic mai circular, în care resursele sunt folosite intr-un mod mai 

intelligent, ceea ce va conduce la o creştere durabilă şi crearea de noi locuri de muncă. 

 

Un element-cheie al noii abordări este propunerea legislativă revizuită privind deşeurile. Aceasta include 

ţinte de reciclare pe termen lung pentru deşeurile municipale şi deşeurile de ambalaje, măsuri pentru 

limitarea depozitării deşeurilor şi stimulente destinate statelor membre pentru utilizarea unor instrumente 

economice la nivel naţional. De asemenea, propunerea legislativă promovează cooperarea între industrii, 

deşeurile generate de un proces devenind astfel materiale secundare pentru altele, printr-un cadru juridic 

simplificat pentru produsele secundare şi încetarea statutului de deşeu, creând o mai mare certitudine 

pentru operatorii de pe pieţele respective. Alte măsuri promovează prevenirea generării deşeurilor, 

îndeosebi a celor alimentare. 

 

Revizuirea proiectării ecologice va permite înglobarea circularităţii în produse încă de la inceput. Se va 

lansa o investigaţie în privinţa uzurii morale planificate, cu un program independent de testare pentru 

identificarea şi remedierea unor astfel de practici. Un nou plan de lucru privind proiectarea ecologică va 

promova eficienţa energetică şi posibilitatea reciclării produselor printr-o serie de măsuri, inclusiv noi 

cerințe de eficientă energetică. 

 

Pachetul legislativ include, de asemenea, un plan de acţiune pentru ecologizarea achiziţiilor publice. 

Achiziţiile publice reprezintă aproape 20 % din consumul UE, astfel că sporirea eficienţei orientărilor 

din acest sector ar putea aduce roade semnificative. Este un domeniu în care Comisia Europeană îşi 

propune să îşi asume forţa exemplului. 

 

O strategie pentru materialele plastice în economia circulară cuprinde acţiuni vizând interfaţa dintre 

legislaţia privind substanţele chimice, produse şi deşeuri, fiind menită să reducă şi deşeurile marine. De 

asemenea, sunt planificate acţiuni privind deşeurile alimentare, inclusiv o metodologie comună pentru a 

putea măsura amploarea problemei şi pentru a defini indicatori relevanţi. Măsurile din alte domenii 

cuprind deşeurile industriale şi miniere, materiile prime esenţiale, lucrările de construcţii şi demolare, 

sectorul bioproduselor, precum şi un nou cadru de monitorizare pentru măsurarea progreselor. 
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Exemple de economie circulară 
 

O altă viată - Remesh 

Remesh22 este un proiect al Asociaţiei Ateliere fără Frontiere România, prin care bannerele publicitare, 

care au o viaţă scurtă de numai cateva zile sau luni şi care apoi ajung la depozitul de deşeuri, sunt 

transformate în produse utilizabile pe termen lung precum sacoşe, portofele, mape etc 

 
Sursa foto: http://www.remesh.ro/corporate/ 

 

Reutilizare, reciclare - Retuna  

În oraşul suedez Eskilstuna s-a deschis primul mall din lume23  în care se vând numai produse reciclate 

sau reparate. Pe lângă mall, spațiul deține și un centru de reciclare, unde clienții pot lăsa produse pe care 

nu le mai folosesc.  

Angajații sortează produsele donate la diferite ateliere unde acestea sunt reparate sau transformate. Apoi, 

produsele rezultate sunt împărțite către 14 magazine, printre care computere, mobilă, echipament audio, 

haine, jucării, biciclete, grădinărit și materiale de construcții. 

Prin această afacere s-au creat 50 de joburi noi, în reparații și în vânzări, ceea ce a crescut economia zonei 

respective, iar mall-ul își va crește veniturile prin închirierea spațiilor unor start-up-uri sau unor artizani 

locali. Cel mai mare câștig al zonei respective este faptul că centrul scapă autoritățile publice locale de 

povara și de cheltuielile ce ar presupune eliminarea bunurilor nedorite, în timp ce transformă deșeurile 

în profit.  

 

http://www.remesh.ro/corporate/
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Sursa: Green Report - https://www.green-report.ro/mall-produse-reciclate/ 

 

Up-grade - Phonebloks  

 

Phonebloks24 este un telefon de tip Lego, care le permite utilizatorilor să înlocuiască sau să facă upgrade 

la componentele din cadrul unei platforme mobile modulare în loc să dea la schimb sau să arunce 

telefonul. Acest lucru înseamnă că un telefon poate fi personalizat sau individualizat din piese 

prefabricate, cu ajutorul pieselor detaşabile (sau blocuri), pentru a i se prelungi durata de utilizare. Fiecare 

bloc este conectat la baza dispozitivului pentru interschimbare simplă. Ideea este că, pe măsură ce 

evoluează tehnologia, trebuie să evolueze şi telefoanele. 

 Conform spuselor inventatorului Phonebloks, Dave Hakkens, smartphone-urile sunt aruncate, de obicei, 

din cauză că una dintre componente, cum ar fi bateria, ecranul, camera sau procesorul se defectează sau 

nu mai corespunde nevoilor de utilizare. Prin urmare, înlocuirea sau upgrade-ul pieselor oferă o soluţie 

mai durabilă, în special dacă utilizatorii pot alege tipul şi marca de piesă pe care le doresc sau dacă îşi 

pot crea propria piesă.  

 
Sursa foto: https://phonebloks.com/ 

 

https://www.green-report.ro/mall-produse-reciclate/
https://phonebloks.com/
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Suprareciclarea  

Schimbarea întrebuinţării sau suprareciclarea reprezintă procesul de reciclare în care deşeurile de produse 

sunt transformate în materiale sau produse noi de calitate mai bună şi cu valoare ecologică mai mare. 

  

Ford şi Heinz analizează fezabilitatea utilizării cojilor de roşii ca ingredient principal al materialelor 

compozite pentru piese auto. Cercetătorii de la Ford testează durabilitatea fibrei de roşie pentru a vedea 

dacă poate fi folosită ca plastic bio, eventual urmând a fi folosită pentru consolele de conectare a 

vehiculului şi pentru cutii de depozitare. 

  

Colaborarea ar putea rezolva o problemă mai veche a celor de la Heinz, care caută modalităţi noi de a 

suprarecicla şi de a schimba întrebuinţarea cojilor, a cozilor şi a seminţelor care rămân după cele 2 

milioane de tone de roşii folosite anual pentru ketchup.  

 

 
Sursa foto: https://thesustainableinvestor.net/2016/01/13/ford-motor-company-h-j-heinz-introduce-

tomato-cars/ 

 

Experimentul face parte dintr-o iniţiativă mai amplă a celor de la Ford de a dezvolta materiale compozite 

vegetale din plastic uşor pentru a reduce consumul de substanţe petrochimice în procesul de fabricaţie.  

 

 

Biodegradabil 

 

Grupul Carlsberg a constatat că 45% din emisiile sale de CO2 provin din procesul de ambalare, astfel s-

a decis să gasească soluţii pentru reducerea acestora şi să îşi încurajeze consumatorii să recicleze mai 

mult prin reducerea cantităţilor de ambalaje dar şi prin utilizarea unei noi tehnologii inovatoare. 

Grupul a iniţiat un proiect de producerea a “sticlei” de bere din materiale reciclabile care provin din fibre 

de lemn şi care vor putea fi reciclate la fel de uşor precum hârtia şi cartonul. 

 

 



                                                         
 
 

 
Titlul Proiectului: “Școala de Afaceri – Regiune Sud-Est” 
Cod MySMIS: 105752 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 
Axa Prioritară Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi  
Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 

 

 

 
 

Sursa foto: https://firstwefeast.com/drink/2015/02/carlsberg-is-introducing-the-worlds-first-

biodegradable-beer-bottle 

 

 

Acestea sunt numai câteva exemple de economie circulară, însă în lume există numeroase proiecte 

inovatoare care încearcă să revoluționeze modul în care utilizăm resursele. O colecție de astfel de 

exemple se găsește pe pagina Fundaţiei Ellen Macarthur25 şi poate reprezenta o sursă de inspiraţie pentru 

antreprenorii români.  

 

Concluzii 
 

Sperăm că după parcurgea acestui material, tinerii antreprenori, dar și antreprenorii cu o experiență mai 

îndelungată, vor dobândi o înțelegere mult mai amplă a problematicii dezvoltării durabile, precum și a 

multiplelor metode prin care aceste principii pot fi operaționalizate în dezvoltarea unei afaceri. În 

următorii ani, pe măsură ce implicațiile unei abordări sustenabile a dezvoltării vor deveni din ce în ce 

mai larg aplicate în toate sferele activității umane, adoptarea și aplicarea acestor principii va deveni din 

ce în ce mai importantă pentru competitivitatea unei afaceri, în toate domeniile de activitate. Astfel, 

adoptarea din timp a principiilor dezvoltării durabile și introducerea lor în rutina activităților, chiar din 

momentul dezvoltării unei afaceri, poate oferi o serie de beneficii sustenabile tuturor antreprenorilor. 

 

Economia circulară este un stimulent al inovaţiei în domeniul reutilizării materialelor, componentelor şi 

produselor, precum şi al creării noilor modele de afaceri şi nu o piedică în calea dezvoltării, aşa cum 

greşit este înţeleasă de unele medii conservatoare. Într-o economie circulară, utilizarea mai eficientă a 

materialelor creează o valoare mai mare, atât prin economii de costuri, cât şi prin dezvoltarea unor pieţe 

noi sau a celor existente. Economiile de energie şi de materii prime vor contribui la reducerea cheltuielilor 

şi respectiv la maximizarea profitului, chiar dacă lucrul acesta vine cu investiţii în noi tehnologii sau în 

https://firstwefeast.com/drink/2015/02/carlsberg-is-introducing-the-worlds-first-biodegradable-beer-bottle
https://firstwefeast.com/drink/2015/02/carlsberg-is-introducing-the-worlds-first-biodegradable-beer-bottle
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produse şi servicii ecologice. Afacerile au nevoie de o viziune pe termen lung, astfel încât invetiţiile în 

noile tehnologii să aducă cât mai multe beneficii.  

 

Antreprenorii viitorului vor fi cei care işi vor croi afaceri durabile şi flexibile, care se vor putea adapta 

uşor noilor cerinţe de piaţă, de mediu şi sociale.  

 

Politicile europene în domeniu ne indică drumul de urmat. Acestea sunt şi ele într-o continuă 

transformare, urmând cerinţele de piaţă, sociale şi de mediu înregistrate la nivelul Uniunii Europene. 
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