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Lucrarea de faţă urmăreşte analizarea în profunzime a conceptelor de 

responsabilitate socială şi antreprenoriat şi influenţele pe care acestea le au asupra 

dezvoltării economice, reliefând în acelaşi timp contribuţia lor la dinamizarea mediului de 

afaceri şi la redefinirea mediului educaţional.  

Aceasta este structurată în trei capitole şi o componentă argumentativă. În partea 

introductivă am motivat structurarea lucrării căutând să demonstrez că există o legătură 

strânsă între conceptele de  dezvoltare economică, responsabilitate socială, antreprenoriat şi 

protecţia mediului.  Aceste elemente sunt legate şi de preocupările mele în diverse domenii 

(învăţământ superior, afaceri, voluntariat).   

În Capitolul 1 am prezentat pe scurt cadrul conceptual al responsabilităţii sociale 

corporative (RSC), componentele şi trăsăturile sale, relaţia dintre RSC şi strategia 

întreprinderii şi dintre RSC şi etica în afaceri. De asemenea am evidenţiat legătura dintre 

responsabilitatea socială şi etica în mediul academic. În acest  capitol am avut în vedere să 

exemplific modul în care responsabilitatea socială a influenţat colaborările organizaţiilor pe 

care le-am creat cu mediul de afaceri. Articolele pe care le-am elaborat fac conexiunea  între 

preocupările academice şi cele antreprenoriale.  

În Capitolul 2 este analizat antreprenoriatul în mediul de afaceri şi în mediul 

academic punându-se în valoare cadrul conceptual, relaţia dintre antreprenoriat şi mediile 

de afaceri şi academic, respectiv rolurile pe care leaderul, mentorul şi coach-ul le au în 

dezvoltarea spiritului antreprenorial. 

În Capitolul 3 am prezentat direcţiile de evoluţie ale carierei, menţionând proiectele derulate 

şi rezultatele lor (programele de masterat de Consultanţă în Afaceri, CSOL-UB, TEAM WORK,  AERS, 

SPHER-AA, revista Manager) şi viziunea privind dezvoltarea acestora în viitor. Am prezentat de 

asemenea câteva direcţii de dezvoltare personală şi organizaţională pe care le am în vedere (iniţierea 

unor proiecte cu finanţare europeană, realizarea unor articole pentru participarea la conferinţe 

naţionale şi internaţionale, editarea unor cărţi, iniţiative la nivelul Universităţii din Bucureşti, 

parteneriate cu mediul de afaceri). 

 Societatea actuală se confruntă în plan academic cu cerințe şi standarde  pe care 

trebuie să şi le asume şi să le adapteze provocărilor actuale  de pe piața forței de muncă, 

luând în considerare nevoile și dorințele tuturor părţilor interesate (studenţi, angajatori, 

comunitate, etc.). 

Teza evidenţiază impactul responsabilității sociale, eticii și antreprenoriatului la nivel 

ideologic (al valorilor), la nivel instituţional (al organizaţiilor) și la nivel individual (al 

studenților), punând accent pe diferite aspecte esenţiale ce ajută la fixarea şi aprofundarea 

acestor noţiuni atât în plan teoretic, cât şi în plan practic.  
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Importanţa acestei teme este reflectată de contribuția responsabilității sociale în 

optimizarea raportului mediu academic-mediu de afaceri-comunitate, precum și de rolul 

vital al antreprenoriatului în dezvoltarea economică  şi în evoluţia  societăţii, acesta fiind un 

factor crucial în creşterea economică, în crearea de locuri de muncă, în creşterea 

productivităţii şi dezvoltarea spiritului inovator. 

Antreprenoriatul şi responsabilitatea socială reprezintă domenii provocatoare pentru 

direcţii de cercetare şi dezvoltare atât din punct de vedere conceptual, cât și din perspectiva 

acțiunilor și orientărilor practice. Acestea reprezintă un centru de interes pentru specialiști, 

teoreticieni, facilitând  fructificarea oportunităților furnizate de aceste sectoare ale  

economiei. 

Tema studiată își dovedește în permanență actualitatea, deși este supusă unui proces 

continuu și dinamic de racordare la schimbările survenite atât la nivelul concepției și 

comportamentului individual, cât și la nivelul mediului economic și al societății. Inițiativa 

antreprenorială oferă oportunitatea de a transforma o idee, o imagine de ansamblu într-o 

multitudine de procese interconectate și interdependente ale căror analiză, coordonare și 

organizare eficientă asigură premisele obţinerii performanțelor ca urmare a creării unui 

sistem complex și a unor rezultate de valoare pe baza meritelor personale. O activitate 

antreprenorială eficientă este susținută prin integrarea acțiunilor de Responsabilitate Socială 

Corporativă (RSC) în strategia și în direcțiile de dezvoltare ale companiei, asigurându-se 

echilibrul între obiectivele firmei și interesele societății în care activează. 

Responsabilitatea socială și activitatea antreprenorială au evoluat de-a lungul 

timpului atât sub aspect conceptual, cât și practic, reprezentând componente fundamentale 

ale actualului mediu economic global, marcat de dinamism, risc și incertitudine, aflându-se în 

corelație directă cu dezvoltarea economică și creând valoare atât la nivel individual, cât și al 

societății în ansamblul său. Antreprenorii acționează ca adevărate „forțe revoluționare” care 

aduc o contribuție majoră în ceea ce privește bogăția și creșterea economică națională, 

crearea de locuri de muncă, stimularea productivității, adaptarea și introducerea inovației 

pentru a răspunde permanentelor schimbări ale cerințelor pieței. 

Antreprenorii sunt parte integrantă a societății pe care o influențează în mod direct 

prin intermediul specificului activităților desfășurate, iar pentru a adăuga valoare unei 
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organizații și, implicit, mediului economico-social în ansamblul său, este necesar ca aceștia să 

posede o serie de calități și abilități înnăscute sau dobândite și să adopte un comportament 

etic care să le faciliteze obținerea performanței, eficienței și a progresului în cadrul unui 

mediu competitiv, supus schimbării și dinamic, în conditiile racordării permanente la nevoile 

comunității. Obiectivele economice sunt o consecință directă a îndeplinirii unor obiective de 

ordin calitativ, social sau de mediu, întrucât acestea conduc la o eficientizare a activității și la 

optimizarea utilizării resurselor, ceea ce interrelaționează cu aspectele financiare și de 

dezvoltare a activității întreprinderii. 

Manifestarea diverselor roluri ale antreprenorului se bazează, în principal, pe 

asumarea riscurilor, identificarea oportunităților, coordonarea și administrarea resurselor, 

capacitatea de a inova și de a fi creativ în scopul obținerii performanței și progresului. Prin 

urmare, rolul antreprenorului nu constă doar în inițierea unei afaceri și decizia acționării pe 

cont propriu, ci și în atitudinea sa și în modalitățile prin care este fundamentată buna 

funcționare a activității. Mai mult, urmărirea profitului nu trebuie să rămână unicul obiectiv, 

fiind necesar ca el să fie completat cu identificarea problemelor sociale şi a provocărilor de 

mediu în beneficiul societăţii. Antreprenorii îşi  folosesc abilităţile, calităţile şi competenţele 

pentru a crea, administra şi conduce afaceri cu potenţial de a determina schimbări sociale. 

Un bun antreprenor dispune de capacitatea și de forța necesară de a-şi asuma o misiune 

socială și de a contopi în mod optim interesele financiare cu cele strict de ordin social. 

Estomparea graniței dintre cele două tipuri de obiective, susținerea unor cauze sociale și 

deservirea scopurilor comunităţii conduc la un progres economic pe termen lung, la sporirea 

eficacității și îmbunătățirea percepției stakeholderilor asupra organizației. 

În baza propriilor motivații, a cunoștințelor, a viziunii, a competențelor și abilităților 

deținute, antreprenorii identifică oportunitățile, le dimensionează și le valorifică, nu doar în 

vederea obținerii performanțelor în cadrul sectoarelor proprii de interes, ci și în dezvoltarea 

mediului social în care operează. Se poate afirma că întreprinzătorul este cel care creează o 

nouă afacere și își transpune percepția proprie prin natura și modul de organizare a 

activităților desfășurate. Antreprenorul îndeplinește o serie de funcții fundamentale care îi 

subliniază atât complexitatea, cât și diversitatea sferelor de acțiune în care este implicat. El 

este, în esență, un inovator care dinamizează procesele și întreaga evoluție a unei afaceri 

prin introducerea schimbării și manifestarea creativității, în condiții incerte ale mediului de 



5 
 

afaceri, creând totodată capital social, prin demonstrarea unui simț al responsabilității 

susținut față de persoanele pe care le deservește. 

Activitatea antreprenorială se află în permanență sub influența caracteristicilor 

mediului. Astfel,  factorii socio-culturali care definesc o națiune pot fi corelați în mod direct 

cu specificul inițiativei antreprenoriale. Un alt factor determinant este educația 

antreprenorială care permite conturarea unei viziuni asupra mediului antreprenorial prin 

interacțiunea directă cu antreprenorii, deprinderea unor competențe și asimilarea unor 

cunoștințe care pot avea un impact asupra dezvoltării eficacității antreprenoriale, stimulării 

și fructificării intențiilor antreprenoriale. Mediul academic exercită un rol definitoriu asupra 

comportamentului viitor (antreprenorial și social) al studentului.  

Analiza celor două concepte s-a realizat şi prin ilustrarea activităților antreprenoriale 

şi de responsabilitate socială derulate în cadrul Universității din București. Acestea pun 

accentul pe fundamentarea unei structuri corecte și sistematice a pregătirii studenţilor, ceea 

ce contribuie la orientarea comportamentului, responsabilizarea  acestora, creșterea 

eficienței pe termen lung, constituindu-se într-un factor propulsator al performanței atât la 

nivel individual, cât și colectiv. Sistemul educațional caută în permanență noi metode prin 

care interesele şi proiectele diferiților actori, inclusiv cei non-educaționali, să poată fi 

valorificate. 

Universitatea din București și, implicit, Facultatea de Administrație și Afaceri pornesc 

de la următorul principiu: cele mai eficiente metode de învățare sunt cele flexibile, axate pe 

învățarea prin practică, gândire independentă și creativă, stimularea studenților în ceea ce 

privește promovarea unui comportament antreprenorial și social, acestea facilitându-le 

accesul la un proces de învățare continuu. Cel mai bun mod de a învăța, de a forma 

competențe antreprenoriale și de a dezvolta o atitudine etică, se realizează prin combinarea 

educației antreprenoriale și sociale cu experiența dobândită din abordarea practică a celor 

două concepte. Universitatea din Bucureşti şi Facultatea de Administraţie şi Afaceri asigură 

un mediu academic propice  acumulării de cunoştinţe şi competenţe, dar şi deschis 

schimbului de idei şi recunoaşterii valorilor. Astfel, încercăm să educăm studenţii în spiritul 

utilizării punctelor forte de care dispun pentru a găsi un echilibru între dezvoltarea 
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personală, dezvoltarea profesională, protecţia mediul înconjurător, antreprenoriat social şi 

etica în afaceri. Această lucrare demonstrează cum putem realiza aceste deziderate.   

Progresul societăţii nu este dependent doar de creşterea economică, ci şi de sprijinul 

oferit prin educaţie următoarelor generaţii. Deoarece educaţia, la nivelul universităţilor 

alături de parteneriatele cu licee şi mediul de afaceri, reprezintă unul din mijloacele 

indispensabile în atingerea sustenabilităţii la nivelul pieţei globale, devine obligaţia noastră 

morală de a ajuta studenţii în perfecţionarea competenţelor de care dispun, alături de 

dezvoltarea unei atitudini pozitive orientate către mediu şi societate şi încurajarea celor care 

aderă la valori sociale subordonate unui viitor mai bun. Aşadar, pentru atingerea progresului 

social şi asigurarea dezvoltării economice, mediul academic trebuie să îşi canalizeze 

eforturile şi atenţia către crearea unei reţele puternice care să conecteze  studenţii, mediul 

de afaceri şi comunităţile locale având ca  scop găsirea unui echilibrul între nevoile 

educaţionale, nevoile economice şi cele sociale care să asigure un viitor sustenabil.  

Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC) devine un principiu esenţial al 

managementului şi al mediului antreprenorial. În literatura de specialitate, dedicată acestui 

domeniu, există un număr semnificativ de observaţii, orientate către: modele de RSC, 

competenţe de leadership, responsabilităţi, structura parteneriatelor, precum şi aspecte ce 

ţin de provocările, limitele şi etica organizaţiilor 

In contextul unei globalizări rapide, rolul responsabilităţii sociale devine tot mai 

pregnant şi influenţa sa este exercitată prin prisma acţiunilor iniţiate de către întreprinderi, 

investitori, actorii din societate şi alte părţi interesate.  

Managerii unei companii pot adăuga valoare acesteia prin intermediul unei evaluări şi 

focalizări atente asupra efectelor sociale şi economice pe care le pot genera deciziile şi, 

implicit, acţiunile care derivă din acestea. În acelaşi timp aceştia pot asigura succesul afacerii 

pe termen lung prin găsirea unui echilibru între nevoile deţinătorilor de interes şi nevoile 

financiare de dezvoltare a afacerii.  

 


