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Rezumat: Dezvoltarea durabilă este un subiect pe larg 
dezbătut de majoritatea statelor lumii, care doresc să îşi unifice 
forţele întru asigurarea unui viitor prosper pentru generaţiile
ce urmează. Dezvoltarea durabilă abordează conceptul cali-
tăţii vieţii în complexitate, sub aspect economic, social şi de
mediu, promovând ideea echilibrului între trei piloni: dezvolta-

rea economică, echitatea socială şi conservarea mediului înconjurător. Articolul dat analizează obiectivele dezvoltării durabile 
şi antreprenoriatul social ca instrumente de integrare a celor trei piloni, accentul fiind pus pe om şi pe misiunea sa socială.

Cuvinte-cheie: dezvoltare durabilă, sustenabilitate, antreprenoriat social, valoare socială, educaţie. 

Abstract: Sustainable development is the subject of most of the world’s states, who want to unify their forces and actions to 
secure the future for generations to come. Sustainable development addresses in comprehensive way the concept of life quality 
in economic, social and environmental terms, promoting the idea of a balance between three pillars: economic development, 
social equity, and the preservation of the environment..This article analyzes the objectives of sustainable development and social 
entrepreneurship as a tool for integrating the three pillars, focusing on human being and social mission.

Keywords: sustainable development, sustainable development, social entrepreneurship, social value, education. 

Noul mileniu se face remarcat prin evoluţii rapide pe multiple dimensiuni şi printr-un progres ştiinţifico-tehno-
logic incontestabil. Aceste schimbări, de rând cu beneficiile indubitabile, au pus omenirea în faţa unor provocări 
majore, precum: menţinerea echilibrului resurse – consum; asigurarea echităţii sociale; construirea dialogului 
intercultural, interreligios, intergeneraţional etc. Astăzi, cercetători, politicieni şi oameni de afaceri, aşezaţi la o 
masă rotundă, identifică şi propun soluţii pentru consecinţele nefaste ale progresului, întru a preveni epuizarea 
iraţională şi inechitabilă a resurselor naturale, în aşa fel încât să asigure o perspectivă clară şi viabilă de dezvoltare 
socioeconomică şi de protejare a mediului. 

În acest context, toate sistemele trec printr-un şir de reforme şi se adaptează continuu, fiecare stat în tempou 
propriu, adaptat la ritmul schimbărilor şi al progresului. una dintre provocările mileniului, printre multe altele, 
este ajustarea sistemului educaţional la cerinţele revoluţiei digitale, a tehnologiilor informaţionale şi comunica-
ţionale; la necesitatea formării/pregătirii de cetăţeni capabili de a-şi găsi loc pe piaţa muncii, care este diferită de 
”predecesoarele sale”, dar care comportă mai puţine probleme sociale, decalaj de statut şi acces la resurse, toate 
fiind subiecte ale dezvoltării durabile. 

Într-o accepţie comună, dezvoltarea durabilă este definită ca ”dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului, fără a 
compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”. Aşa cum este concepută, se întemeiază 
pe trei piloni: dezvoltarea economică, dezvoltarea socială şi protecţia mediului [2]. 

Termenul este sinonim cu cel de sustenabilitate. Conform dicţionarului explicativ al limbii române, sustenabilitate 
(< engl. sustainable) înseamnă: ”s. f.: Calitate a unei activităţi antropice de a se desfăşura fără a epuiza resursele dis-
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ponibile şi fără a distruge mediul, deci fără a compromite 
posibilităţile de satisfacere a nevoilor generaţiilor urmă-
toare. Conferinţa mondială asupra mediului de la Rio de 
janeiro din 1992 a acordat o atenţie deosebită acestui con-
cept, care implică stabilirea unui echilibru între creşterea 
economică şi protecţia mediului şi identificarea de resurse 
alternative. Atunci când se face referire la dezvoltarea 
economică de ansamblu a unei ţări sau regiuni, de obicei 
se utilizează termenul dezvoltare durabilă” [3].

O altă perspectivă oferită de profesorul Trevor M. 
letcher prevede conceptul celor trei ”P” (People, Planet, 
Profit): oameni, planetă şi profit. Aceşti trei ”P” se bazea-
ză pe trihotomia practicilor durabile propuse de ONu: 
oamenii reprezintă dimensiunea socioculturală; planeta 
reprezintă dimensiunea de mediu, iar profitul – dimensi-
unea economică. Oamenii de ştiinţă trebuie să informeze 
societatea despre aspectele care necesită a fi schimbate, în 
condiţiile în care societatea tinde să manifeste reticenţă la 
transformare. Deseori, lipsa voinţei politice şi a conducerii 
impuse de diverşi lobbişti sunt factori care împiedică 
societatea să stabilească obiective ambiţioase şi să între-
prindă paşi fermi spre îndeplinirea angajamentelor. De 
aici apare necesitatea celui de-al patrulea ”P” – politica 
şi politicile, în măsură să creeze sinergii între celelalte 
dimensiuni – oameni, planetă şi profit. 

În perspectiva dezvoltării durabile, nevoile populaţiei 
pot să crească numai în limitele resurselor disponibile. 
Prin urmare, practicile durabile încep cu o evaluare a 
acestor nevoi, pe de o parte, şi cu o estimare a dispo-
nibilităţii resurselor planetei, pe de altă parte. Ambele 
evaluări se vor desfăşura în cheia celor patru ”P”. ulterior, 
rezultatele vor fi analizate şi valorificate pentru a proiecta 
tehnologii adecvate şi a elabora strategii de implementare 
întru a echilibra raportul dintre cerere şi ofertă şi a permite 
schimbul de cunoştinţe care să înlăture decalajul dintre 
ştiinţă şi societate. Simultan cu dezvoltarea strategiilor, 
se adoptă o abordare interactivă a reţelei. Persoanele, al 
căror comportament necesită a fi schimbat, trebuie să fie 
implicate în procesul de identificare a soluţiilor, pentru a 
face schimbarea mai uşoară şi mai puţin ameninţătoare. 
Cel de-al patrulea ”P” al sustenabilităţii – politica sau 
politicile – întrevede stabilirea legăturii dintre ştiinţă şi 
societate, dintre avertismentele întemeiate ştiinţific şi 
acţiunile sociale. Şi pentru a realiza o tranziţie la energia 
viitoare, este nevoie de o conducere politică vizionară, 
precum şi de voinţa de a pune în aplicare strategii de 
transformare [6].

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată 
de toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor 
unite în anul 2015, oferă un plan comun care să asi-
gure pacea şi prosperitatea pentru oameni şi planetă, 
acum şi în viitor. În centrul său sunt 17 obiective de 
dezvoltare durabilă, care reprezintă o cerere urgentă 
de acţiune a tuturor ţărilor – dezvoltate şi mai puţin 

dezvoltate – într-un parteneriat global. Ele recunosc 
că eliminarea sărăciei trebuie să fie însoţită de strategii 
care să îmbunătăţească sănătatea şi educaţia, să reducă 
inegalităţile şi să stimuleze creşterea economică – toate 
în timp ce se abordează schimbările climatice şi se 
lucrează pentru a conserva biodiversitatea [7].

1.  Fără sărăcie: eradicarea oricărei forme de sărăcii
peste tot în lume.

2. Foamete ”zero”: eradicarea foametei, asigurarea
securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi
promovarea agriculturii durabile.

3. Sănătate şi bunăstare: asigurarea unei vieţi să-
nătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice
vârstă.

4. Educaţie de calitate: garantarea unei educaţii de
calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare
de-a lungul vieţii pentru toţi.

5. Egalitate între bărbaţi şi femei: realizarea egali-
tăţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi
fetelor.

6. Apă curată şi sanitaţie: asigurarea disponibilităţii
şi managementului durabil al apei şi sanitaţie
pentru toţi.

7. Energie accesibilă şi curată: asigurarea accesului
tuturor la energie fiabilă, durabilă şi modernă.

8. Muncă decentă şi creştere economică: promova-
rea unei creşteri economice sustenabile, incluzive
şi durabile; angajare integrală şi productivă;
muncă decentă pentru toţi.

9. Industrie, inovaţie şi infrastructură: construirea
unei infrastructuri reziliente, promovarea industria-
lizării incluzive şi durabile, încurajarea inovaţiei.

10. Inegalităţi reduse: diminuarea inegalităţii veni-
turilor în interiorul ţărilor şi între acestea.

11. Oraşe şi comunităţi durabile: crearea şi dezvol-
tarea oraşelor şi comunităţilor incluzive, sigure,
reziliente şi durabile.

12. Consum şi producţie responsabile: asigurarea unor
modele durabile de consum şi de producţie.

13. Acţiune climatică: luarea de măsuri urgente de
combatere a schimbărilor climatice şi a impactului
acestora, prin reglementarea emisiilor şi promova-
rea dezvoltării în domeniul energiei regenerabile.

14. viaţa acvatică: conservarea şi utilizarea raţională
a oceanelor, mărilor şi resurselor marine pentru
o dezvoltare durabilă.

15. viaţa terestră: protejarea, restaurarea şi promo-
varea utilizării durabile a ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea
deşertificării, stoparea şi repararea degradării
solului şi stoparea pierderii de biodiversitate.

16. Pace, justiţie şi instituţii puternice: promovarea
societăţii paşnice şi incluzive pentru o dezvolta-
re durabilă, a accesului la justiţie pentru toţi şi
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crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi 
incluzive la toate nivelurile. 

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor: con-
solidarea mijloacelor de implementare şi revi-
gorarea parteneriatului global pentru dezvoltare 
durabilă [10].

urmând traseul obiectivelor stipulate mai sus, pot 
fi numite o serie de acte naţionale şi internaţionale 
care contribuie într-o măsură mai mare sau mai mică la 
realizarea acestora. Printre cele mai importante docu-
mente, enumerăm: Acordul de asociere între Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană; Strategia şi viziunea pe 
termen lung „Moldova 2030”; Strategia de dezvoltare a 
serviciilor de extensiune rurală 2012-2022; Strategia de 
dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova 
pentru anii 2014-2020; Strategia de dezvoltare a educa-
ţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020”; Strategia 
de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pentru 
anii 2013-2020; Strategia de mediu pentru anii 2014-
2023; Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica 
Moldova pentru anii 2013-2027; Strategia cu privire 
la diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru 
anii 2015-2020; Strategia pentru asigurarea egalităţii 
între femei şi bărbaţi în Republica Moldova pe anii 
2017-2021; Programul de dezvoltare a învăţământului 
medical şi farmaceutic în Republica Moldova pe anii 
2011-2020; Programul naţional în sănătatea şi drep-
turile sexuale şi reproductive pentru anii 2017-2021; 
Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive 2011-
2020; Programul naţional de extindere a suprafeţelor cu 
vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018; Programul 
de conservare a solurilor şi creşterea fertilităţii solurilor 
pentru anii 2011-2020. 

Generalizând cele prezentate mai sus, putem con-
cluziona că Republica Moldova este parţial aliniată 
obiectivelor dezvoltării durabile prin diverse documente 
de politici, strategii, programe şi planuri de acţiuni. În 
acelaşi timp, calitatea documentelor strategice nu poate fi 
negată, dar persistă dificultăţi în implementarea acestora, 
pe de o parte, şi în găsirea sinergiei între ele, a abordării 
multidisciplinare şi inovative, pe de altă parte. 

Fiind un stat în tranziţie, afectat de corupţie înaltă, 
migraţie şi şomaj, toate acestea generează un amalgam 
de probleme de ordin economic şi social. Nici statul, nici 
societatea civilă nu pot face faţă acestui val de probleme, 
ceea ce este specific nu doar statelor în curs de dezvoltare 
precum Republica Moldova. Statele dezvoltate sunt din 
ce în ce mai mult preocupate de o implicare activă a ce-
tăţenilor, mai ales a sectorului de afaceri, în soluţionarea 
şi prevenirea problemelor sociale, deplasând orientarea 
de la egoism şi generare de profit personal, la altruism 
şi creare de valoare socială, la rezolvarea problemelor 
sociale prin intermediul antreprenoriatului social. 

Din punct de vedere ştiinţific, antreprenoriatul so-

cial este definit ca un model de afacere antreprenorială 
care urmăreşte două obiective: rezolvarea unei proble-
me sociale şi obţinerea unui profit pentru soluţionarea 
acesteia. Antreprenoriatul social nu implică o anume 
formă organizaţională, el trebuie înţeles ca un construct 
multidimensional şi dinamic ce pendulează la intersecţia 
dintre sectoarele public, privat şi non-privat. El prevede 
comportamente excepţionale, deoarece derulează anumite 
activităţi care aduc şi profit, dar acest profit este direcţio-
nat spre susţinerea unor cauze sociale. Comportamentele 
respective trebuie susţinute, iar persoanele care posedă 
capacitatea şi disponibilitatea pentru această activitate 
trebuie încurajate şi recompensate. 

Termenii de antreprenoriat social şi antreprenor 
social au fost utilizaţi pentru prima dată în literatura eco-
nomică în anii ’60-’70 şi au căpătat o răspândire rapidă în 
anii ’80-’90, fiind promovaţi de o serie de personalităţi, 
inclusiv de bill Drayton – fondatorul şi liderul fundaţiei 
Ashoka (Innovators for the Public), organizaţie dedicată 
descoperii şi susţinerii antreprenorilor sociali din lume. 
Această fundaţie a sponsorizat 2145 de persoane din 73 
de ţări, printre care şi Muhammad Yunus – fondatorul 
Grameen Bank, instituţie care acordă împrumuturi, sub 
formă de microcredite, persoanelor care solicită ajutor  
financiar (M. Yunus a obţinut Premiul Nobel pentru Pace 
în anul 2006) [11]. 

un antreprenor social se deosebeşte de ceilalţi an-
treprenori prin faptul că îşi propune, în primul rând, să 
genereze „valoare socială”, şi nu profit. Acesta acţionează 
ca agent al schimbării în societate, găsind oportunităţi ino-
vatoare pentru a îmbunătăţi sistemul şi soluţii sustenabile. 
Toate eforturile lui se concentrează spre obţinerea unor 
rezultate pe termen lung, dar şi spre crearea unui impact 
măsurabil prin deschiderea de noi direcţii în dezvoltarea 
durabilă a societăţii [9].

Conform legislaţiei din Republica Moldova (legea 
nr. 223 din 02.11.2017 privind modificarea şi completa-
rea unor acte legislative): ”Antreprenoriatul social este 
o activitate de antreprenoriat al cărei scop principal este 
soluţionarea unor probleme sociale în interesul comu-
nităţii” [5]. Dată fiind descrierea succintă a conceptului 
şi a obiectivelor acestuia, poate fi făcută conexiunea cu 
majoritatea obiectivelor dezvoltării durabile, precum 
şi cu cei patru ”P”: oameni, planetă, profit şi politici. 
Drept dovadă la cele expuse vor servi câteva exemple de 
antreprenoriat social atât internaţional, cât şi local. 

Muhammad Yunus (bancherul săracilor) şi micro-
creditarea în bangladesh. Acest antreprenor social a 
decis să înfrunte una dintre cele mai stringente probleme 
din localitatea sa – sărăcia. El a introdus sistemul de 
microcreditare pentru cei săraci, care până atunci nu 
aveau nicio şansă de a primi un credit. A fost încurajată 
microcreditarea femeilor, întrucât experienţa a demonstrat 
că ele sunt mai responsabile în restituirea banilor şi ges-
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tionarea afacerilor mici în bangladesh. Prin intermediul 
acestui sistem inovativ de creditare au fost soluţionate mai 
multe probleme şi atinse cel puţin trei dintre obiectivele 
dezvoltării durabile: reducerea sărăciei, crearea locurilor 
de muncă, egalitatea de gen etc. [11]

O istorie de succes ar fi întreprinderea socială aus-
triacă Magdas, care oferă servicii hoteliere la nivel de 
patru stele şi concurează cu multe alte hoteluri de pe 
piaţă. Prin ce este diferită şi de ce această afacere este 
socială? Întreprinderea angajează persoane refugiate, le 
instruieşte şi le valorifică potenţialul, oferindu-le şansa 
de a se încadra în societate şi de a obţine calificare şi 
un loc de muncă. un alt aspect inovativ ţine de clădirea 
întreprinderii, care a căpătat un nou suflu şi a doua viaţă, 
în trecut – un fost azil, dar, reconstruită, îmbină tradiţiile 
locale cu inovaţia.

Noua zeelandă, o ţară foarte îndepărtată la prima 
vedere, are însă mai multe similitudini cu Republica 
Moldova: baza economiei este agricultura (valorificarea 
solului şi creşterea animalelor), numărul de locuitori uşor 
depăşeşte cifra de 3 milioane. Cu toate acestea, nivelul 
de viaţă este ridicat, corupţia se află la limitele de jos, iar 
inovaţiile sociale îşi găsesc locul în această ţară, printre 
care antreprenoriatul social, care are o tradiţie de peste 
20 de ani. 

un exemplu strălucit este întreprinderea socială 
Altus, care oferă locuri de muncă, de instruire şi de 
creştere profesională pentru peste 200 de persoane cu 
dizabilităţi. Serviciile prestate sunt diverse: împachetare, 
reciclare, aplicare de etichete etc., muncă manuală şi 
operaţiuni foarte simple adaptate la capacităţile anga-
jaţilor. Persoanele cu dizabilităţi în orice societate se 
confruntă cu o multitudine de probleme, pornind de la 
cele de sănătate şi dependenţă, până la excluziune şi 
costuri înalte de întreţinere. Altus însă a găsit o soluţie 
ce generează profit şi rezolvă câteva din problemele 
sus-numite. Persoanele cu dizabilităţi care obţin pentru 
prima dată un loc de muncă devin cetăţeni mai activi şi 
mai fericiţi ai societăţii: aceştia îşi aduc contribuţia, chiar 
şi la o capacitate mai redusă, socializează cu persoane 
asemănătoare lor, găsesc un scop în viaţă, plătesc taxe 
în loc să depindă în totalitate de prestaţiile sociale de la 
stat, familiile lor sunt mult mai abile, deoarece benefi-
ciază de momente de ”respiro”atâta timp cât persoanele 
respective sunt la muncă. 

Deşi Republica Moldova se află abia la început de 
cale, iar conceptul de antreprenoriat social este relativ 
nou şi necunoscut pentru mulţi, se conturează deja pri-
mele exemple demne de urmat. 

Întreprinderea socială Floare de cireş din s. Răzeni, 
r. Ialoveni, a demonstrat că este posibil de soluţionat 
anumite probleme la nivel de comunitate, în acelaşi timp 
fiind o afacere profitabilă şi un exemplu pentru întreaga 
ţară. Întreprinderea prestează servicii de alimentare 

şi catering, o parte din angajaţii săi fiind persoane cu 
dizabilităţi sau social vulnerabile. Acest exemplu este 
asemănător celui descris anterior, diferite fiind sfera de 
activitate şi scala afacerii, însă spectrul problemelor pe 
care le rezolvă rămâne acelaşi şi impactul social este 
de rezonanţă. 

Şirul istoriilor de succes ar putea continua, însă scopul 
demersului a fost de a trasa firul logic între exemple de 
antreprenoriat social şi contribuţia acestora la îndeplinirea 
obiectivelor dezvoltării globale. Este cert faptul că abor-
darea inovativă de antreprenoriat social în niciun caz nu 
anulează eforturile guvernamentale şi ale ONG-urilor, 
dimpotrivă – reprezintă un instrument complementar şi 
capacitează oamenii (antreprenorii sociali) să demonstre-
ze un rol activ în soluţionarea problemelor sociale. 

În concluzie: Educaţia pentru dezvoltarea durabilă, 
precum şi educaţia antreprenorială sunt deja pe agenda 
instituţiilor de învăţământ. Factorul care lipseşte cu desă-
vârşire este promovarea acestui concept relativ nou, însă 
inovativ. În Republica Moldova, la nivel universitar, sunt 
abordate anumite elemente/subiecte în cadrul Economiei 
sociale, însă acestea sunt foarte puţin valorificate. 

Şansele de a educa o generaţie cu competenţe antre-
prenoriale, capabilă să îşi asume responsabilităţi şi să 
participe activ la rezolvarea problemelor din societate 
cresc odată cu sădirea acestei ”seminţe” cât mai devreme, 
de pe băncile şcolii. Ar fi necesar de integrat acest curs 
fie în cele existente sub formă de module, fie de conceput 
o disciplină opţională separată, în cadrul căreia elevii ar 
însuşi conceptul şi, mai important, ar analiza exemplele 
de succes din toată lumea, fiind încurajaţi, de la vârstă 
fragedă, să devină antreprenori sociali pentru comunitatea 
din care fac parte, propunând idei de valoare cu misiune 
socială, în acelaşi timp generatoare de profit şi durabile 
în timp. 
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