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Rezumat. Procesul complex de monitorizarea impactului de mediu 
al entităţilor implică abilitate, respect pentru mediu şi reducerea 
amprentei ecologice. Această cercetare poziţionează România din 
perspectiva efectelor şi acţiunilor de adaptare la schimbarea climatică şi 
caracterizează managementul corporativ sub aspectul conformării cu 
cerinţele sistemelor de management al mediului. Principalul obiectiv îl 
constituie aprecierea gradului actual de implementare a managementului 
de mediu şi identificarea elementelor sociale şi de mediu pe care 
companiile le consideră relevante pentru includerea în managementul 
corporativ. Construirea agendei curente va permite dezvoltarea unui 
cadru de implementare a managementului de mediu în entităţile 
româneşti, în contextul asumării responsabilităţii sociale corporative. 
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1. Introducere 
 
Contextul dezvoltării sustenabile este puternic influenţat de schimbările 

climatice globale actuale. Amploarea şi intensitatea impactului asupra mediului 
au determinat poziţii şi acţiuni la nivel internaţional, naţional, regional, local, 
cât şi individual (în termeni de entitate economică şi individ). Punctul de 
plecare al acestei cercetării contabile este prezentarea acţiunilor României 
îndreptate către protecţia mediului, adaptarea şi tendinţele evaluate de către 
autoritatea în domeniu, din perspectiva schimbărilor climatice.  

Accepţiunea generală a schimbării climatice desemnează orice formă de 
deviere climatică ce nu are cauze fizice şi nu este de natură statistică. Cauzele 
acestui fenomen complex sunt naturale (schimbările activităţii solare, 
modificările pe termen lung legate de orbita Pământului, procese naturale 
interne ale sistemului climatic) şi antropologice (creşterea concentraţiei 
atmosferice de bioxid de carbon şi alte gaze cu efect de seră). În sens restrâns, 
schimbarea climatică indică modificări semnificative ale elementelor climatice 
în cursul unei perioade determinate, cu efecte economice, sociale şi de mediu. 
Schimbarea climatică este o problemă de mediu care determină riscuri în 
procesul de dezvoltare (European Communities, 2009). Criza alimentelor, 
insuficienţa apei potabile, răspândirea bolilor în noi teritorii, distrugeri cauzate 
de inundaţii, migrarea forţată a populaţiei determinată de deşertificarea 
pământului arabil şi creşterea nivelului apei mărilor şi oceanelor sunt câteva 
dintre efectele schimbării climatice pe care toate ţările trebuie să le recunoască.  

O abordare din perspectiva istoriei planetare explică şi rafinează 
înţelegerea problematicii. Efecte cum ar fi încălzirea globală au fost 
contracarate de stimularea dezvoltării unor specii de vieţuitoare ce au găsit 
medii favorabile de existenţă în noile condiţii şi care, înmulţindu-se exploziv în 
lipsa unei concurenţe, au recreat o atmosferă cu mai puţin carbon. Răspunsul a 
aparţinut aşadar naturii, nu tehnologiilor sau politicilor, şi a condus la dispariţia 
unor specii de vieţuitoare şi la apariţia altora. Acesta este deja un risc: zeci de 
specii de vieţuitoare dispar zilnic, iar biotehnologiile bazate pe culturi de 
microorganisme cu comportament destul de versatil pentru a îndeplini scopuri 
tehnologice pot, cel puţin teoretic, să genereze epidemii globale în urma cărora 
natura să rămână singurul factor de reglaj al schimbărilor climatice  globale. În 
această perioadă, pericolul schimbării climatice trebuie privit nu doar din punct 
de vedere ecologic, ci şi din punct de vedere socio-economic.  

Lucrarea îşi propune să poziţioneze România din perspectiva efectelor şi 
acţiunilor de adaptare la schimbările climatice, ca argument pentru aprecierea 
gradului actual de implementare a managementului de mediu şi identificarea 
elementelor sociale şi de mediu pe care companiile le consideră relevante 
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pentru includerea în managementul corporativ. Realizarea obiectivului a 
determinat prezentarea, în prima secţiune a cercetării, a formelor în care 
schimbarea climatică globală a afectat mediul din România, cu ajutorul 
informaţiilor cantitative privind regimul termic, al precipitaţiilor şi fenomenelor 
meteorologice extreme, discutate în termeni de vulnerabilitate şi impact asupra 
diferitelor sectoare economice sau sociale. Pentru crearea contextului ştiinţific 
am dezvoltat conceptul de adaptare la schimbările climatice globale şi 
identificat perspectivele abordării conceptuale, atât în literatura de specialitate, 
cât şi de către organismele de reglementare internaţionale şi din România. 
Secţiunea a doua face referire la sistemul comunitar de management şi audit al 
mediului (Eco-Management and Audit Schema – EMAS) pentru a aprecia 
gradul actual de implementare a managementului de mediu în entităţile din 
România. Secţiunea a treia completează această imagine cu date provenite 
dintr-un studiu pe bază de chestionar, care a avut ca obiectiv principal evaluarea 
modului în care entităţile din România includ aspectele sociale şi de mediu în 
managementul corporativ. În final sunt prezentate concluziile cercetării, limitele 
acesteia şi direcţiile viitoare de cercetare. 

 
2. Adaptarea la schimbările climatice: realităţi şi reacţii 
 
Fenomenul schimbărilor climatice şi efectele manifestărilor sale sunt 

realităţi acute, al căror singur răspuns raţional şi eficient este adaptarea. Astfel, 
pe lângă preocupările la nivel global de reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, în contextul Protocolului de la Kyoto, tot mai multe ţări îşi elaborează şi 
aplică strategii şi planuri de adaptare la consecinţele schimbării climei. Unul 
dintre cele mai recente documente îl reprezintă Planul de adaptare la 
schimbările climatice, adoptat recent de guvernul de la Paris, care pregăteşte 
Franţa ca, până în anul 2100, să trăiască cu temperaturi medii mai calde cu 2ºC 
până la 3,5ºC, cu până la 30% mai puţine ploi şi să se obişnuiască cu condiţii de 
caniculă şi secetă. 

 
Manifestări ale fenomenului de schimbare climatică în România 
În vederea adoptării celor mai bune măsuri de adaptare, este necesară 

cunoaşterea cât mai exactă a posibilelor efecte ale schimbărilor climatice asupra 
sectoarelor economice şi sociale. Pe baza datelor furnizate de Ministerul 
Mediului şi Pădurilor (MMP) prin anexa la OM 1170/29.09.2008 privind 
adaptarea la efectele schimbărilor climatice au fost identificate o serie de 
manifestări ale fenomenului de schimbare climatică pe teritoriul României, cu 
implicaţii economice şi sociale. 
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Temperatura aerului. Faţă de creşterea temperaturii medii anuale globale 
de 0,60C pe perioada 1901-2000, în România media anuală a înregistrat o 
creştere de doar 0,30C. Pe perioada 1901-2006 creşterea a fost de 0,50C faţă de 
0,740C la nivel global (1906-2005).  

Similar cu situaţia înregistrată la nivel global, s-au evidenţiat schimbări în 
regimul unor evenimente extreme (pe baza analizei datelor de la mai multe 
staţii meteo): 

 creşterea frecvenţei anuale a zilelor tropicale (maxima zilnică > 30oC) 
şi descreşterea frecvenţei anuale a zilelor de iarnă (maxima zilnică < 
0oC); 

 creşterea semnificativă a mediei temperaturii minime de vară şi a 
mediei temperaturii maxime de iarnă şi vară (până la 2oC în sud şi  
sud-est în vară). 

Precipitaţii. În ultimii opt ani (2000-2007) s-au înregistrat la nivelul 
României două evenimente pluviometrice extreme opuse (seceta din anii 2000 
şi 2007 şi inundaţiile din 2005). În anul 2007 a fost înregistrat un eveniment 
termic extrem, iarna 2006-2007 fiind cea mai caldă iarnă de când există 
măsurători observaţionale în România, când abateri pronunţate ale temperaturii 
maxime/minime faţă de regimul mediu multianual au persistat pe perioade lungi 
de timp.  

Cele mai lungi intervale secetoase înregistrate în secolul XX au avut câte 
un an de vârf: 1904, 1946, 1990. Zona cea mai afectată de secetă hidrologică 
din România în ultimele decenii ale secolului XX şi începutul secolului XXI a 
fost sudul ţării, cu aspecte excesive pentru Oltenia. 

Aceste rezultate confirmă una dintre concluziile celui de-al patrulea 
Raport de Evaluare al Panelului Interguvernamental pentru Schimbare 
Climatică (IPCC), conform căruia s-a evidenţiat o creştere a frecvenţei şi 
intensităţii fenomenelor meteorologice extreme ca urmare a intensificării 
fenomenului de schimbare climatică globală. 

Impact şi vulnerabilitate. Sectoarele afectate de creşterea temperaturii şi 
modificarea regimului de precipitaţii, precum şi de manifestarea fenomenelor 
meteorologice extreme sunt: biodiversitatea, agricultura, resursele de apă, 
silvicultura, infrastructura, reprezentată prin clădiri şi construcţii, turismul, 
energia, industria, transportul, sănătatea şi activităţile recreative. De asemenea, 
sunt afectate în mod indirect sectoare economice precum: industria alimentară, 
prelucrarea lemnului, industria textilă, producţia de biomasă şi de energie 
regenerabilă.  

În perioada 2021-2050, creşterea temperaturilor de iarnă va duce la o 
scădere cu 6-8% a cererii de energie pentru încălzire. În schimb, până în 2030, 
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consumul de energie pe perioada verii ar putea creşte cu 28%, din cauza 
temperaturilor foarte ridicate. 

 
Adaptarea la schimbările climatice: concepte şi perspective  
Cele două opţiuni fundamentale, ca răspuns la riscurile generate de 

schimbările climatice antropogene sunt diminuarea efectelor (limitarea 
schimbărilor climatice globale prin reducerea şi/sau îmbunătăţirea emisiilor de 
gaze cu efect de seră) şi adaptarea la schimbările climatice. Plecând de la 
aserţiunile lui Fuessel şi Klein (2005), în tabelul 1 sunt analizate şi adaptate cele 
două feedbackuri. 

Tabelul 1  
Limitarea vs. adaptarea la schimbările climatice  

 Limitarea schimbărilor climatice Adaptarea la schimbările 
climatice 

Sisteme beneficiare Toate sistemele Sisteme selectate 
Efecte Globale Locale sau regionale 
Durata efectelor Secole Ani până la secole 
Timp de acţiune Decenii Prezent – ani – decenii  
Eficienţă Sigură Mai puţin sigură 
Beneficii auxiliare Uneori Aproape întotdeauna 
Poluatorul plăteşte În general, da Nu obligatoriu 
Beneficiile plătitorului Puţine Aproape în totalitate 
Monitorizare Relativ simplă Dificilă 
Responsabilitate Neidentificată Organisme specializate (ex. IPCC) 

şi entităţi implicate 
Cercetare Ştiinţe exacte Ştiinţa postnormală 

 
În prezent, adaptarea la schimbările climatice a devenit un subiect 

omniprezent în dezbaterile publice pe tema politicilor de mediu. Fundamentarea 
printr-o analiză cost-beneficiu bazată pe costuri estimate detaliate şi identificate 
pe regiuni se realizează de prea puţine ori (Osberghaus, Reif, 2010). 
Contabilitatea, ca limbaj de comunicare şi sistem informaţional managerial, are 
rolul de a consemna exhaustiv consumul de resurse şi efectele acestuia. Totuşi, 
din perspectiva consumului de resurse naturale şi al refacerii acestora, apare 
întrebarea: Se mai poate vorbi de aplicarea corectă a principiului 
exhaustivităţii? Gray şi Bebbington (2000) ridică problema conflictului 
fundamental dintre scopul major al afacerii – profitul – şi protecţia mediului, 
mai ales din perspectiva atingerii obiectivului dezvoltării sustenabile. Pe de altă 
parte, Ngwakwe (2010) subliniază că „momentan, nu există alternativă la 
contabilitate pentru comunicarea informaţiilor privind sustenabilitatea 
companiilor”. Subscriem acestor opinii prin prezenta lucrare, în care încercăm 
să creăm o imagine obiectivă a poziţionării României în contextul european, 
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sub aspectul acţiunilor de adaptare la schimbările climatice şi feedbackului din 
partea managementului entităţilor. 

Adaptarea la schimbările climatice reprezintă un subiect intens dezbătut 
în literatura de specialitate. Ne bazăm afirmaţia pe abordarea conceptuală 
sintetizată în tabelul 2.  

 
Tabelul 2 

Adaptarea la schimbările climatice – abordare conceptuală 
Sursă Concepte 

Burton, 1992, citat de 
Smit et al., 1999 

Adaptarea la climă este un proces prin care umanitatea reduce efectele nedorite ale 
climei asupra sănătăţii şi bunăstării sale şi obţine avantaje de pe urma oportunităţilor 
pe care mediul climatic le oferă. 

Smit, 1993 Adaptarea implică ajustarea creşterii viabilităţii (fezabilităţii) acţiunilor sociale şi de 
mediu şi reducerii vulnerabilităţii lor la schimbările climatice, inclusiv a variabilităţii 
actuale şi evenimentelor extreme, cât şi a schimbărilor climatice pe termen lung. 

Stakhiv, 1993 Termenul de adaptare înseamnă orice ajustare, fie ea pasivă, reactivă sau anticipativă, 
propusă ca mijloc de ameliorare a consecinţelor negative anticipate şi asociate 
schimbărilor climatice. 

Smith et al., 1996 Adaptarea la schimbările climatice presupune orice modificare a comportamentului 
şi/sau structurii economice menită să reducă vulnerabilitatea societăţii la schimbările 
climatice . 

Watson et al,. 1996 Adaptabilitatea se referă la gradul în care ajustările privind schimbările preconizate sau 
reale ale climei sunt posibile în practicile, procesele sau stucturile unui sistem. 

Tol et al., 1998 Adaptarea este analizată într-un context echilibrat, privită nu ca o modificare statică, ci 
ca un proces dinamic de răspuns la schimbările climatice continue.  

Smit et al., 2000 Adaptarea la stimulii climatici include capacitate de adaptare prin feedback-uri la 
manifestări extreme, la variabilitatea climatică de la un an la altul şi la schimbarea pe 
termen lung a principalelor condiţii, atât pentru fiecare în parte, cât şi în 
interdependenţă. 

Fuessel şi Klein, 2005 Adaptarea are ca obiectiv principal ameliorarea efectelor negative inevitabile ale 
schimbărilor climatice printr-o gamă largă de acţiuni orientate către sistemul vulnerabil. 
Aceasta poate include, de asemenea, luarea de măsuri pentru a profita de noile 
oportunităţi generate de schimbările climatice.  

Blanco et al., 2009 Adaptarea la schimbările climatice este oarecum similară cu atenuarea pericolelor 
naturale care sunt evenimente episodice şi de regulă locale, în timp ce consecinţele 
schimbărilor climatice sunt dispersate în spaţiu şi au impact sistemic. 

 
Mediul academic a fost primul care a abordat acest subiect şi a deschis 

orizontul către eforturi instituţionale şi reglementări specializate. În tabelul 3 
este prezentat conceptul adaptării la schimbările climatice, din punctul de 
vedere al organismelor specializate. 
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Tabelul 3 
Adaptarea la schimbările climatice – abordare reglementată 

Sursă Concepte 
IPCC, 2001 Adaptarea se referă la acţiunile pe care omenirea le întreprinde ca răspuns sau 

pentru anticiparea efectelor actuale sau preconizate ale schimbărilor climatice, cu 
scopul de a reduce impactul negativ sau de a obţine avantaje din oportunităţile oferite 
de asemenea schimbări.  

Comisia Europeană, 
2007 

Adaptarea presupune reducerea riscurilor şi pagubelor determinate de impactul 
negativ, actual şi viitor al schimbărilor climatice, cu costuri reduse şi prin exploatarea 
tuturor potenţialelor beneficii.  

IPCC, 2007 Adaptarea înseamnă ajustarea sistemului natural şi sistemului uman ca răspuns la 
stimulii climatici actuali şi viitori şi la efectele lor, pentru atenuarea pagubelor şi 
exploatarea oportunităţilor.  

 
MMP, autoritatea publică centrală din România pe probleme de mediu, 

defineşte adaptarea la schimbările climatice (OM 1170/29.09.2008) astfel: 
 

„...abilitatea sistemelor naturale şi antropice de a răspunde 
efectelor schimbărilor climatice, incluzând variabilitatea climatică 
şi fenomenele meteorologice extreme, pentru a reduce potenţialele 
pagube, a profita de oportunităţi sau a face faţă consecinţelor 
schimbărilor climatice”. 

 
Impactul negativ al schimbărilor climatice, inclusiv al variabilităţii 

climatice şi al evenimentelor meteorologice extreme asupra sistemelor naturale 
şi antropice, determină gradul de vulnerabilitate al unui sistem. Watson et al., 
(1996) consideră că vulnerabilitatea nu depinde doar de senzitivitatea 
sistemului, ci mai ales de capacitatea sa de adaptare la noile condiţii climatice. 
Instrumentele, resursele şi structurile instituţionale necesare implementării în 
mod eficient a măsurilor de adaptare formează capacitatea de adaptare, care 
este potenţată printr-un sistem de management adaptiv construirii adevăratei 
performanţe în condiţii de sustenabilitate: performanţă economică, socială şi de 
mediu. O adaptare realizată cu succes depinde de progresele tehnologice, 
angajamentele instituţionale, disponibilitatea de finanţare, precum şi de 
disponibilitatea de a comunica (Watson et al., 1996). 

 
3. Sistemul de management al mediului: o abordare normativă  
 
Un sistem de management al mediului (SMM) este „parte integrantă a 

managementului organizaţiei care permite dezvoltarea şi implementarea 
politicii de mediu pentru controlul impactlui asupra mediului” (ISO 
14001:2004). Figura 1 ilustrează elementele cheie ale unui SMM din 
perspectiva entităţilor ce îşi asumă impactul asupra mediului. Procesul ce se 
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desfăşoară în interiorul SMM se traduce prin tehnici de management de mediu 
explicitate în norme specifice. 

 
SMM 

 
ENTITĂŢI 

Evaluarea impactului de mediu 
(identificarea cerinţelor legale) 

 

Activităţi, produse şi servicii 
 

Evaluarea riscurilor sociale şi de 
mediu (stabilirea conformităţii cu normele) 

 

Impact social şi de mediu 

Măsuri de control şi diminuare a impactului asupra mediului (obţinerea 
conformităţii legale) 

 
Sisteme şi proceduri de implementare şi asigurare a măsurilor de control 

(monitorizarea conformităţii cu normele) 
 

Sursa: Caraiani et al., 2007. 
 

Figura 1. Elementele cheie ale SMM 
 
Abordarea normativă oferă oportunitatea dezbaterii, proiectării şi 

implementării unui sistem de management al mediului, în contextul 
reglementărilor particularizate spaţial şi cu caracter voluntar, lăsând libertate de 
opţiune în funcţie de gardul de responsabilitate, cultură şi respect faţă de mediu. 
În tabelul 4 sunt sintetizate principalele opţiuni normative în domeniul SMM. 

 
Tabelul 4  

SMM – Opţiuni normative 
 Descriere Aplicabilitate Standard/ 

Reglementare 
SMM in-house 
(SMM propriu) 

Multe entităţi aleg să construiască şi implementeze un 
SMM convergent cu propriile condiţii, cerinţe şi politici 
manageriale. Un SMM in-house poate fi la fel de eficient ca 
oricare altul. Principalul punct slab din perspectiva 
organismelor de reglementare este dificultatea de a aprecia 
eficienţa acestui SMM, în absenţa unei abordări standard, 
precum şi a criteriilor de evaluare. 

Internaţională - 

SMM: Cerinţe 
cu ghid de 
utilizare  

Standardul precizează diferitele elemente ale unui SMM şi 
modalitatea în care se corelează între ele, având la bază 
metodologia de îmbunătăţire permanentă, desfăşurată prin 
planificare – execuţie – control – acţiune. Principalul scop al 
acestui standard este acela de a susţine protecţia mediului 
şi de a preveni poluarea în echilibru cu necesităţile sociale 
şi economice. În spiritul oricărui sistem de management, 
standardul oferă o soluţie pentru îmbunătăţirea continuă a 
performanţei. 
Conformitatea cu cerinţele ISO 14001:2004 poate fi 

Internaţională ISO 14001/ 
2004 
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dovedită printr-o declaraţie pe propria răspundere, 
obţinerea certificării sau prin alte mijloace independente.  
Entităţilor li se cere, de asemenea, să stabilească, 
implementeze şi menţină o procedură de identificare şi 
accesare a cerinţelor legale adecvate, precum şi altor 
cerinţe la care entitatea a aderat în legătură cu problemele 
de mediu. Totodată, entitatea este solicitată să determine 
gradul de pertinenţă a cerinţelor în raport cu impactul de 
mediu, în scopul promovării cunoaşterii şi înţelegerii 
responsabilităţilor legale. Standardul nu cere entităţilor să 
alcătuiască colecţii de documente legale sau de altă natură 
utilizate sau la care se fac referinţe, ci să dezvolte un 
sistem informaţional care să ajute entitatea să recunoască 
cerinţele legale şi cum acestea o afectează.  

SMM: Direcţia 
către 
implementarea 
SMM şi 
evaluarea 
performaţei de 
mediu  

Standardul: 
• oferă entităţilor asistenţă în domeniul managementului 

de mediu şi al utilizării indicatorilor performanţei de 
mediu;  

• descrie o abordare incrementală în şase trepte a 
implementării unui SMM, utilizând evaluarea 
performanţei de mediu;  

• este adecvat oricărei entităţi, în special celor mici şi 
mijlocii, care implementează un SMM, de exemplu, 
conform cu ISO 14001;  

• poate fi utilizat pentru a demonstra îmbunătăţirea 
performanţei de mediu clienţilor şi altor stakeholderi 

Entităţi 
britanice 

British 
Standard (BS)  
8555/ 
2003 

Sistem 
Comunitar de 
Eco-
Management 
şi Audit 
(EMAS) 

Reprzintă un sistem de înregistrare, nu este doar un simplu 
standard. Desemnează o iniţiativă voluntară menită să 
îmbunătăţescă performanţa de mediu a entităţilor aderante. 
Cadrul SMM este acelaşi cu cel prezentat în ISO 14001, 
dar stabileşte accente suplimentare pentru conformitatea 
legală şi performanţa de mediu.  

Europeană Consiliul 
European, 
Regulamentul 
1836/1993 

 
Adoptarea voluntară a EMAS implică recunoaşterea şi respectarea 

întregului ansamblu de prevederi, ca unică garanţie a abordării credibile şi 
riguroase a managementului de mediu. Principalele caracteristici ale EMAS 
sunt rezumate astfel:  

 reprezintă o reglementare europeană cu cerinţe precise; 
 implică obligativitatea auditării externe; 
 solicită publicarea obligatorie a raportului de audit şi a rezultatelor 

implementării măsurilor indicate în urma auditării, în vederea 
informării stakeholderilor; 

 funcţionează sub cerinţa expresă a respectării legislaţiei; 
 punctul central este îmbunătăţirea continuă a impactului şi 

performanţei de mediu. 
EMAS are ca principal obiectiv îmbunătăţirea continuă a performanţei 

prin implementarea unor instrumente adecvate de măsurare, evaluare, raportare. 
Principalele rezultate constau în perfecţionarea continuă a managementului 
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problemelor de mediu şi oferirea de informaţii credibile pe acest domeniu. 
Acest instrument voluntar de management de mediu este operabil din 1995. 
Dezvoltarea EMAS a parcurs până în prezent trei stadii calitative importante: 

EMAS 1 – 1993-1995 EMAS adoptat de către Consiliul European şi 
deschis participării entităţilor industriale; 

EMAS 2 – 2001 Regulamentul N°761/2001 adoptat de Consiliul 
European şi deschis tuturor sectoarelor economice, inclusive 
serviciilor publice şi private; 

EMAS 3 – 2009 – 2010 Noul regulament N°1221/2009 adoptat de 
consiliu şi intrat în vigoare la 11.01.2010. Vizează 
participarea voluntară la EMAS a tuturor entităţilor situate în 
interiorul şi exteriorul Comunităţii Europene. 

Declarativ şi legislativ, România se circumscrie acţiunilor de adaptare la 
schimbările climatice globale, însă demersurile concretizate sunt puţine şi 
timide. Conform informaţiilor publice furnizate de MMP, există în prezent 
patru entităţi certificate EMAS. 

Tabelul 5 
Organizaţii din România înregistrate EMAS 

Denumire organizaţie Data înregistrării Număr amplasamente Domeniu de activitate 
Asociaţia Zona 
Metropolitană Oradea 2007 1 Dezvoltare urbanistică 

Parohia Evanghelică C.A. 
Sibiu 2009 3 (Biserica, Casa Parohială, 

Centrul Parohial) 
Servicii 

Parohia Evanghelică C.A. 
Sibiu 2009 1 (Casa Luxemburg) Servicii 

SC Schaeffler România SRL 
Braşov 2009 1 Industria autovehicule, 

maşini-unelte 
Sursa: MMP, 2010. 
 
 
4. Cercetare empirică: cazul României  
 
Aprecierea gradului de implementare a managementului de mediu în 

entităţile din România a fost evaluată din două perspective.  
Prima abordare a vizat cadrul juridic şi instituţional privind sistemele de 

management al mediului la nivel european şi modul în care acesta a fost 
asimilat în mediul de afaceri din România. Adoptarea de către România a 
Regulamentului privind participarea voluntară a organizaţiilor la EMAS, prin 
Ordinul nr. 1514/ 6.06.2011 a fost luată în considerare ca factor favorizant 
pentru creşterea gradului de implementare. Astfel, s-a constatat că numărul 
entităţilor care a aderat  EMAS este în creştere faţă de perioada analizată într-un 
studiu anterior (o entitate în 2009, vezi Dascălu et al., 2009). Totuşi, faptul că la 
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sfârşitul anului 2010 doar patru entităţi din România obţinuseră certificarea 
EMAS relevă un nivel foarte scăzut de implementare a acestui sistem de 
management.  

În căutarea unor justificări pentru această stare de fapt, în a doua etapă ne-
am îndreptat atenţia către entităţile din România, în cadrul unei cercetări pe 
bază de chestionar.  

 
Alegerea eşantionului şi proiectarea chestionarului 
Alegerea eşantionului a urmărit identificarea companiilor care au dovedit 

interes pentru aspectele sociale şi de mediu. Astfel, o parte a populaţiei testate 
cuprinde entităţi înscrise voluntar pe primul portal de responsabilitate socială 
corporativă (www.responsabilitatesocială.ro). O altă parte a populaţiei este 
formată entităţile cotate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), care sunt obligate 
să prezinte, ca urmare a incidenţei Codului de Guvernanţă Corporativă, o 
situaţie privind integrarea aspectelor sociale şi de mediu în activităţile lor 
operaţionale (Declaraţia Aplici sau Explici).  

Companiile testate au fost solicitate să răspundă la o serie de întrebări 
privind modul în care se realizează managementul aspectelor sociale şi de 
mediu. S-a urmărit identificarea mecanismelor prin care se încorporează (sau 
nu) aspectele sociale şi de mediu în managementul corporativ şi sunt construite 
informaţiile sociale şi de mediu prezentate în rapoartele anuale, rapoartele de 
responsabilitate socială corporativă sau în alte forme de raportare.  

 
Rezultate şi discuţii 
Respondenţii sunt companii din domenii de activitate diverse (financiar-

bancar, farmaceutic, băuturi, transport energie, cosmetic, software), cu mărimi 
şi forme de organizare diferite. 71% dintre entităţile respondente sunt înscrise 
pe portalul de responsabilitate socială corporativă, ceea ce arată că, în lipsa unei 
constrângeri legislative, caracterul voluntar rămâne principalul factor de 
influenţă al poziţionării entităţilor în interiorul sau în afara sferei interesului 
pentru aspectele sociale şi de mediu. Numărul foarte mic de respondenţi 
(aproximativ 5%) arată că asimilarea aspectelor sociale şi de mediu în 
managementul corporativ al entităţilor din România se află într-un stadiu 
incipient, fiind departe de a deveni o practică curentă sau ajunsă la maturitate. 
Această concluzie se corelează cu constatările anterioare privind numărul mic 
de entităţi care utilizează EMAS. 

Deşi toate entităţile au declarat preocuparea managementului corporativ 
pentru aspectele sociale şi de mediu, 57% dintre acestea au răspuns negativ la 
întrebarea privind utilizarea cadrului juridic şi instituţional al managementul de 
mediu (EMAS, familia de standarde ISO 14000 sau ISO 26000). Astfel, 
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majoritatea entităţilor sprijină ideea de management al aspectelor sociale şi de 
mediu potrivit conceptului in-house, foarte puţine utilizând cadrul juridic cu 
aplicabilitate voluntară din domeniul managementului de mediu. Acest aspect 
este specific stadiului incipient al managementului de mediu în România: 
demersurile de acest gen sunt gestionate sub forma unor proiecte punctuale şi 
independente, ale căror rezultate sunt prezentate informal, fiind oarecum 
asimilate unor campanii publicitare.  

În sprijinul acestei idei vin răspunsurile furnizate la întrebarea privind 
forma de raportare a impactului social şi de mediu. Entităţile au ales variante 
diferite de raportare, lipsite de comparabilitate (43% rapoarte anuale, 43% 
rapoarte pentru responsabilitatea socială corporativă, 14% mediatizare prin 
campanii sociale şi de mediu). În plus, portalul www.responsabilitatesocială.ro  
este creat şi coordonat de o serie de experţi în comunicare, iar informaţiile 
prezentate în mod voluntar fac referire la practicile de promovare susţinute de 
entităţi, în detrimentul impactului social şi de mediu. Termenul de „raportare” 
pare a fi folosit într-un sens foarte larg, deoarece, în lipsa unor norme cu 
caracter obligatoriu, multe entităţi aleg să raporteze exclusiv aspectele pozitive. 
Se ridică astfel întrebarea privind conţinutul informaţional al raportărilor: 
Impact sau practici de promovare? Cu alte cuvinte, locul managementului de 
mediu este ocupat de un „management al comunicării”, iar proiectele punctuale 
iau locul strategiilor coerente. Din rezultate transpare un punct de vedere 
specific relaţiilor publice, şi anume: „De ce este necesară legislaţia pentru o 
faptă bună?” 

Tabelul 6 prezintă importanţa pe care au atribuit-o respondenţii aspectelor 
implicate de EMAS.  

 
Tabelul 6 

Importanţa aspectelor pe care le implică EMAS 

Aspecte pe care EMAS le implică Importanţa acordată de respondenţi, 
pe o scală de la 1 la 5 

Evaluarea impactului de mediu 4,43 
Politica de mediu 4,29 
Programe de mediu 4,29 
Raport de mediu 4,15 
Identificarea şi prezentarea impactului de mediu 4,14 
Audit intern pe probleme de mediu 3,87 
Audit de conformitate 3,59 
Înregistrare şi validare de către autoritatea abilitată 3,59 

 
Elementele cu punctaj mai mare decât 4.00 vizează coerenţa strategiei şi 

tacticii de mediu orientată către identificarea, evaluarea şi raportarea impactului 
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de mediu. Auditarea şi raporturile cu autorităţile abilitate ale statului au primit 
punctaje mai mici decât 4.00, ceea ce relevă reticenţa entităţilor faţă de 
autoritate/reglementare într-un domeniu care până în prezent a fost 
dereglementat. Se observă o delimitare foarte clară între importanţa relativă 
atribuită aspectelor privind recunoaşterea şi monitorizarea impactului asupra 
mediului faţă de cele care presupun validări ale politicilor, sistemelor şi 
procedurilor prin verificări efectuate de organisme abilitate. Rezultatele 
sugerează tendinţa entităţilor de a-şi construi propriul SMM, fără implicarea 
autorităţilor, ceea ce poate constitui o motivaţie pentru opţiunea de a nu solicita 
certificări EMAS.  

Principalele aspecte cu impact asupra mediului vizate de managementul 
corporativ sunt identificate în tabelul 7. Majoritatea respondenţilor situează pe 
primele locuri consumul de energie şi cel de apă, elemente uşor de evaluat şi 
recunoscut, care fac parte din informaţiile cuprinse în formatul actual al 
rapoartelor financiare. Celelalte aspecte considerate reprezentative pentru 
componenta de mediu a managementului corporativ au primit mai puţine 
nominalizări, acestea nefiind elemente reglementate din punct de vedere al 
colectării şi raportării informaţiilor ce caracterizează componenta negativă a 
impactului de mediu (deşeuri, emisii de gaze cu efect de seră, poluare). 
Entităţile respondente nu consideră importantă realizarea de investiţii pentru 
reducerea amprentei ecologice, ceea ce sugerează că obiectivul profit 
prevalează în raport cu cel privind dezvoltarea sustenabilă.  

Tabelul 7 
Aspecte cu impact asupra mediului vizate de managementul corporativ 

Aspecte cu impact de mediu Grad de monitorizare prin 
managementul corporativ (%) 

Consumul de energie 71 
Consumul de apă 57 
Altele 57 
Depozitarea şi distrugerea deşeurilor 43 
Emisia gazelor cu efect de seră 29 
Poluarea solului, apei şi aerului 29 
Costurile de protecţie a mediului 29 
Investiţiile care să reducă amprenta ecologică 14 
Niciunul 0 

 
Nivelul redus al preocupării pentru investiţii care să reducă amprenta 

ecologică a companiilor, precum şi al colectării informaţiilor privind emisia 
gazelor cu efect de seră şi poluarea solului, apei şi aerului se poate interpreta în 
corelaţie cu domeniul de activitate al entităţilor respondente, precum şi cu 
impactul crizei globale. Entităţile nu se situează în ramuri industriale puternic 
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poluante, nefiind supuse constrângerilor de raportare din partea instituţiilor 
publice cu rol de reglementare în domeniul protecţiei mediului. 

În vederea obţinerii de informaţii privind motivaţia companiilor în a 
realiza un management de mediu, respondenţilor li s-a solicitat să clasifice în 
funcţie de importanţă beneficiile percepute ca fiind asociate cu un management 
corporativ care include aspectele de mediu. Tabelul 8 prezintă importanţa 
acordată de respondenţi posibilelor efecte pozitive ale managementului de 
mediu. 

Tabelul 8 
 Beneficiile includerii aspectelor de mediu în managementul corporativ 

Beneficii Importanţa acordată, 
pe o scală de la 1 la 5 

Respectul pentru mediu 4,71 
Îmbunătăţirea performanţei de mediu a companiei 4,53 
Îmbunătăţirea imaginii companiei 4,43 
Motivarea angajaţilor 4,43 
Reducerea costurilor pe termen lung 4,43 
Obţinerea de avantaje competitive 4,01 
Obţinerea unui tratament preferenţial din partea clienţilor 3,55 
Îmbunătăţirea relaţiei cu autorităţile publice 3,00 
Obţinerea unui tratament preferenţial din partea companiilor de asigurare 2,85 
Obţinerea unui tratament preferenţial din partea băncilor 2,85 

 
Rezultatele arată că beneficiile cu scorul cel mai bun sunt cele cu efecte 

pozitive reale şi pe termen lung, ceea ce sugerează percepţia corectă a rolului pe 
care îl are managementul de mediu. Entităţile nu par a avea un comportament 
oportunist, beneficiile directe în relaţia cu clienţii, finanţatorii şi alte categorii 
de utilizatori obţinând un punctaj mai redus.  

Obţinerea de avantaje competitive (4.01) este un beneficiu important al 
managementului de mediu, cu condiţia ca în sectorul de activitate al entităţii să 
existe o preocupare reală şi o mediatizare a acestui aspect. În lipsa unor stimuli 
adecvaţi (sub forma presiunii din partea concurenţei) avantajul competitiv nu 
poate să apară. Punctajul de 4.01 obţinut sugerează că, deşi este recunoscută 
capacitatea unui management de mediu adecvat de a oferi un avantaj competitiv 
entităţilor ce operează pe piaţă, lipsa presiunii din partea competitorilor direcţi a 
condus la neglijarea acestui aspect. 

Este de remarcat faptul că respondenţii nu percep îmbunătăţirea relaţiei cu 
anumite categorii de stakeholderi (clienţi, autorităţi publice, companii de 
asigurare, bănci) ca fiind un beneficiu al managementului de mediu. Urmărind 
tabelul 9 se evidenţiază interesul redus faţă de informaţiile sociale şi de mediu 
oferite de entităţi, manifestat de categoriile de stakeholderi identificate anterior. 
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Tabelul 9 
Frecvenţa solicitărilor de informaţii privind impactul de mediu (%) 

Frecvenţa solicitării  
DA NU Niciodată O singură dată De mai multe 

ori 
Instituţiile de mediu 43 57  57%  0 43  
Comunitatea locală  14 86  86  14  0 
Cercetătorii, prin chestionare, 
interviuri etc. 

58 43  43  29  29  

Băncile 29 71  71  0 29  
Instituţiile de asigurări 28 71 71  14  14  
Administraţia centrală sau locală 43 57 57  14  29 

 
Elementul dominant este frecvenţa redusă cu care diferitele categorii de 

stakeholderi au solicitat informaţii privind impactul de mediu. Analizând 
rezultatele se constată că cercetătorii au fost interesaţi în proporţie de 58% de 
informaţiile privind impactul de mediu al entităţilor, în timp ce comunitatea 
locală a solicitat o singură dată astfel de date, ceea ce îi evaluează interesul la 
14%.  

Tabelul 10 reflectă percepţia companiilor privind stakeholderii interesaţi 
de informaţiile de mediu, sub forma importanţei atribuite fiecărei categorii de 
utilizatori. 

Tabelul 10 
Percepţia entităţilor asupra utilizatorilor interesaţi  

de informaţiile sociale şi de mediu 

Utilizatorii/stakeholderii Importanţa 
pe o scală de la 1 la 5 

Comunitatea 4,86 
Acţionarii 4,53 
Clienţii 4,53 
Salariaţii 4,43 
Organismele nonguvernamentale 4 
Statul şi agenţiile guvernamentale 3,55 
Creditorii financiari 3,44 
Furnizorii 3,43 
Cercetătorii 2,55 
Alţii 2,55 

 
Majoritatea respondenţilor nu au primit solicitări privind informaţiile de 

mediu de la principalele categorii de stakeholderi care ar trebui să le 
monitorizeze (instituţii de mediu, comunităţi locale) şi să le folosească în 
propriile evaluări de risc (asiguratori, bănci). Rezultatele obţinute plasează 
comunitatea pe primul loc, în percepţiile entităţilor respondente asupra celor 
interesaţi în a obţine şi utiliza informaţiile privind impactul social şi de mediu. 
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Se remarcă faptul că, deşi cercetătorii reprezintă categoria de stakeholderi care 
a solicitat cel mai frecvent informaţii privind impactul de mediu, respondenţii 
situează această categorie de utilizatori pe ultimul loc din punct de vedere al 
importanţei percepute. În consecinţă, entităţile nu sunt motivate să raporteze 
impactul de mediu, de unde şi interesul scăzut pentru realizarea unui 
management corporativ orientat spre mediu.  

 
4. Concluzii 
 
Rezultatele obţinute în urma cercetării empirice se înscriu în sfera unei 

realităţile recunoscute tacit de mediul din România: dificultatea comunicării 
între mediul de afaceri şi administraţia publică, între mediul de afaceri şi 
societatea civilă, precum şi între mediul de afaceri şi mediul academic. 
Problemele specifice managementului de mediu, analizate în lucrarea de faţă, 
sunt reglementate printr-un complex legislativ supradimensionat, complicat şi 
uneori contradictoriu. Procedurile necesare pentru obţinerea certificărilor de 
mediu sunt extrem de dificile şi birocratice, ceea ce conduce în multe cazuri la 
descurajarea iniţiativelor din partea companiilor în vederea obţinerii unor 
certificări sau a implementării unor sisteme de management cu caracter 
voluntar.  

Rezultatele obţinute sunt convergente cu cele ale studiului realizat de 
Steurer şi Konrad (2009), care semnalează ca realităţi care au o influenţă 
negativă asupra dezvoltării practicilor de responsabilitate corporativă în ţările 
Europei Centrale şi de Est: 

 lipsa iniţiativelor din partea statului de a stimula performanţa de mediu 
(„în majoritatea ţărilor din regiune, lipsesc în general iniţiativele 
sistematice şi încurajările din partea guvernelor pentru performanţa 
socială şi de mediu” – UNDP, 2007, p. 23) şi  

 calitatea societăţii civile (comunitatea), pe care entităţile din regiune 
nu o percep ca pe un stakeholder important, parţial deoarece acest 
sector este slab dezvoltat. O posibilă explicaţie se regăseşte în raportul 
UNDP (2003, p. 31): „Capacitatea, nivelul de conştientizare şi puterea 
organizaţională a ONG de a realiza presiuni asupra mediului de afaceri 
şi guvernului este limitată. ONG existente privesc de obicei mediul de 
afaceri ca pe o sursă de finanţare”, şi nu ca pe o posibilă ţintă a 
activismului critic.  

Principala limită a cercetării este legată de numărul scăzut al 
respondenţilor, care nu permite generalizarea rezultatelor. De asemenea, o 
limită a cercetării a fost generată de modalitatea de colectare a datelor, care nu a 
permis un control absolut asupra calificării respondenţilor şi a condus ulterior la 
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invalidarea unui număr de chestionare, în situaţia în care atribuţiile 
respondentului în cadrul entităţii nu au corespuns cu obiectivele cercetării. 
Considerăm că unul dintre factorii care au afectat negativ rata de răspuns a fost 
importanţa redusă atribuită de respondenţi cercetătorilor în calitate de 
stakeholderi, ipoteză confirmată prin rezultatele obţinute. 

Viitoarea cerectare este susţinută de preocuparea unanim declarată de 
entităţile respondente pentru integrarea aspectele sociale şi de mediu în 
managementul corporativ. Prin continuarea intervievării entităţilor respondente 
în actualul studiu se are în vedere crearea unui cadru de implementare a unui 
SMM, cu respectarea standardelor internaţionale (ISO 14001) sau comunitare 
(EMAS). 
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