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ABSTRACT: Lucrarea își propune să găsească o 

legătură între stilurile de management estice și 

cele vestice și să evidențieze relocarea permanentă 

a întreprinderilor din țările occidentale, dezvoltate 

către țările estice, cu economii emergente, precum 

și efectele negative ale acestui fenomen. Sunt 

prezentate aspecte critice ale dezvoltării actuale, 

analize comparative și exemple relevante, precum 

și soluții la dilemele cauzate de tendințele 

divergente ale abordărilor de management specific 

estului și vestului. Managementul sustenabilității 

poate fi o soluție pentru armonizarea lumii actuale, 

care se confruntă cu probleme specifice perioadei 

actuale. Principiile dezvoltării durabile ar trebui 

să fie puse în aplicare și urmate de toți oamenii, 

indiferent de rolul lor în societate. Pentru aceasta, 

ele trebuie mai întâi cunoscute, înțelese și apoi 

aplicate, prin urmare, rolul educației este esențial. 

 

CUVINTE CHEIE: management durabil, abordări 

manageriale, armonizarea lumii 

 

1. INTRODUCERE 

 

În contextul globalizării, suntem martorii, 

printre altele, la o relocare permanentă a 

întreprinderilor din țările occidentale, 

dezvoltate către țările din Est, cu economii 

emergente. Concomitent asistăm la o 

tendință de a crește facilitățile oferite de 

țările-gazdă pentru a atrage investiții. 

Aceasta este așa-numita „cursă în jos” în 

care țările în curs de dezvoltare concurează 

pentru patronajul acestor societăți, prin 

scăderea standardelor de muncă, cerințelor 

privind siguranța la locul de muncă sau 

standardele de mediu. Aceste tendințe 

generează efecte diferite, în funcție de 
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regardless of their role in society. For this, they 

must first be known, understood and then applied, 

thus the role of education is essential. 
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1. INTRODUCTION 

 

In the context of globalization, we witness, 

inter alia, a permanent relocation of 

businesses from the Western, developed 

countries towards the Eastern countries 

with emerging economies. Simultaneously 

we witness a trend to increase the facilities 

offered by host countries to attract 

investment. This is the so called “race to 

the bottom” where developing countries 

compete for the patronage of these 

companies by lowering labour standards, 

workplace safety requirements or 

environmental standards. These trends 

generate different effects depending on 
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fiecare context special, economic și 

geografic. Rezultatele sunt parțial pozitive 

și, adesea, în principal dăunătoare. 

Efectele negative sunt deseori legate de 

utilizarea necorespunzătoare (utilizarea 

abuzivă chiar) a resurselor, poluarea 

mediului sau de probleme sociale grave. 

Fenomenul numit „cursă în jos” este adesea 

prezentat ca unul dintre efectele negative 

ale globalizării. Acest fenomen este 

descris ca ceea ce se întâmplă atunci când 

piețele mondiale se deschid comerțului 

liber. Fără existența unor reglementări 

legale transnaționale, marile corporații 

occidentale vor încerca să deschidă fabrici 

și unități de producție în țările estice, cu 

standarde de mediu și reglementări privind 

forța de muncă mai puțin stricte. Astfel, 

țările în curs de dezvoltare concurează 

între ele pentru a atrage investitori prin 

reducerea acestor standarde, prin scăderea 

salariilor și oferind reglementări minimale 

de protecție a muncii [7]. Rezultatele 

acestui fenomen sunt, printre altele, 

condițiile inumane de muncă, inegalitatea 

socială, abuzul mediului și poluarea. 

Holzinger și Sommerer [12] explică faptul că, 

având în vedere existența unor cooperării 

internaționale și a instituțiilor 

supranaționale în domeniul mediului și 

social, și - în special - existența Uniunii 

Europene, este profitabilă atât pentru firme 

cât și pentru state de a nu se angaja în 

competiție, ci să caute armonizarea 

internațională – ceea ce înseamnă „a 

concura pentru Bruxelles”. 

Nimic nu surprinde mai bine diferențele de 

gândirea dintre economiile occidentale și 

cele estice decât atitudinile cu privire la 

acest fenomen. Opinia publică și mass-

media din statele occidentale acuză 

companiile mari pentru abuzarea mediului 

și a lucrătorilor din țările subdezvoltate, în 

timp ce aceste companii sunt văzute ca 

„salvatori ai economiei”, de către 

guvernele și oamenii din aceste țări 

subdezvoltate. 

each particular economic and geographical 

context. The outcomes are partly positive 

and often, mainly harmful. Negative 

effects are often related to the misuse 

(even abusive use) of resources, 

environmental pollution or to serious 

social problems. 

The phenomenon called "race to the bottom" 

is often presented as one of the negative 

effects of globalization. This phenomenon 

is described as what happens when world 

markets open to free trade. Without the 

existence of transnational legal 

regulations, large Western corporations 

will seek to open factories and production 

sites in Eastern countries with less 

stringent environmental and labour 

standards. Thus, developing countries 

compete among themselves to attract these 

investors by lowering their standards, 

decreasing wages and offering minimal 

work safety regulations [7]. The results of 

this “race to the bottom” are, among 

others, inhuman working conditions, 

social inequality, environmental abuse and 

pollution. 

Holzinger and Sommerer [12] explain that 

given the existence of international co-

operation and supranational institutions in 

the environmental and social fields, and in 

particular the European Union, it is 

profitable both for firms and for states not 

to engage in competition, but instead to 

search for international harmonization – 

that is, ‘to race to Brussels’.  

Nothing captures better the differences in 

thinking between Western and Eastern 

economies than the attitudes regarding this 

phenomenon. Public opinion and mass-

media of Western states accuse large 

companies for abusing the environment 

and the workers in underdeveloped 

countries, while these companies are seen 

as “saviours of the economy” by the 

governments and people of those 

underdeveloped countries. 

In a world facing increasing environmental, 
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Într-o lume care se confruntă cu tot mai multe 

provocări legate de mediu, sociale și 

economice, companiile au fost forțate să-și 

alinieze procesele si serviciile cu agenda 

sustenabilității. Abordările întreprinderilor 

sustenabile pot varia de la dezvoltarea de 

noi tehnologii pentru creșterea eficienței la 

reîncadrarea utilizării tehnologiei prezente 

și urmărirea mai multor schimbări 

fundamentale în cadrul culturii 

organizaționale. În plus, în timp ce toate 

întreprinderile de afaceri pot aduce o 

contribuție privind sustenabilitatea, 

capacitatea de a face diferența variază 

foarte mult în funcție de sectorul și 

dimensiunea organizației. 

 

2. SUSTENABILITATEA VERSUS 

CREȘTEREA ECONOMICĂ 

 

Sustenabilitatea și dezvoltarea durabilă fac 

parte din categoria de concepte 

controversate, care dețin sensuri diferite 

pentru diferiții actori și aduc o varietate de 

moduri diferite de încadrare a problemei în 

discuție [11]. Un aspect important și 

puternic dezbătut al sustenabilității este 

relația dintre dezvoltarea economică și 

mediul înconjurător. 

Potrivit lui Cole [5], instituțiile globale și 

guvernele naționale susțin, de obicei, că 

numai creșterea economică poate asigura 

resursele cu care să se abordeze ulterior 

problemele de mediu. Împreună cu această 

idee, există credința în inovarea 

tehnologică, care ar duce la descoperirea 

de noi resurse și, astfel, va genera o 

îmbunătățire a altor dimensiuni, cum ar fi 

speranța de viață, condițiile de trai, 

nutriție, precum și nivelurile de educație, 

atât în țările dezvoltate cât și în cele în 

curs de dezvoltare [1, 4]. Cu toate acestea, 

expansiunea industrială a fost de asemenea 

identificată ca fiind cauza principală a 

degradării mediului și societății, motiv 

pentru care trebuie restrânsă [2, 19]. 

Indiferent de punctul de vedere susținut, 

social and economic challenges, business 

companies have been charged with the 

task of aligning their processes and 

services with a sustainability agenda. 

Approaches to sustainable businesses may 

range from the development of new 

technologies for increased efficiency to 

reframing technological uses and pursuing 

more fundamental changes within the 

ingrained culture of the organization. 

Furthermore, while all business enterprises 

can make a contribution towards 

sustainability, the ability to make a 

difference varies greatly by sector and 

organization size. 

 

 

2. SUSTAINABILITY VERSUS 

ECONOMIC GROWTH  

 

Sustainability and sustainable development 

belong to the category of contested 

concepts which hold different meanings 

for different actors and bring forth a 

variety of different ways of framing the 

problem at stake [11]. An important and 

strongly debated aspect in sustainability is 

the relationship between economic 

development and the environment.  

According to Cole [5], on the one hand global 

institutions and national governments 

typically argue that only economic growth 

can provide the resources with which to 

tackle environmental and social problems. 

Along with this idea, there is the belief in 

technological innovation that would lead 

to the discovery of new resources and thus 

an improvement of other dimensions such 

as life expectancy, housing, nutrition, and 

education levels in both the developed and 

the developing world [1, 4]. Thus, 

industrial expansion has also been 

identified at the root cause of 

environmental and social degradation and 

should therefore be restrained [2, 19]. 

Regardless the viewpoint that one may agree 

with, evidence of Planet’s degradation is 
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dovezile evidente de degradare a planetei 

nu pot fi ignorate. Preocupările legate de 

epuizarea resurselor merg mână în mână 

cu preocupările legate de calitatea 

resurselor și schimbările sistemice 

generale ale sistemelor naturale. Consumul 

excesiv și obsesia noastră pentru creștere 

din ce în ce mai mare ucid planeta noastră 

[17]. 

Dezvoltarea durabilă necesită o cooperare 

internaţională extinsă și comunitatea 

internațională va avea ocazia de a 

contribui în mod eficient la acest plan, 

împreună cu comunitățile locale, astfel 

încât frumusețile și bogățiile planetei să 

poată fi savurate atât de generațiile 

prezente cât și de cele viitoare. 

Cu toate acestea, având în vedere situația 

economică globală, echilibrul între 

economiile occidentale zguduite de criză și 

economiile emergente din est pare să fie 

mai greu de atins fără creștere economică. 

Economiile vestice și estice concurează 

pentru a juca un rol important în 

dominarea lumii, iar această concurență 

adesea orbește guvernele, care ignoră 

consecințele supraproducției și 

supraconsumului. 

Deși sunt de natură globală, aceste consecințe 

au impact diferențiat la nivel local, 

necesitând astfel o gamă largă de soluții 

pentru a răspunde la particularitățile 

fiecărei situații. În multe feluri, 

consecințele reprezintă un obstacol în 

calea dezvoltării durabile, dar ele pot 

reprezenta, de asemenea, posibilitatea de a 

regândi consumul și producția, de a 

imagina alternative la surse neregenerabile 

de energie și de a dezvolta noi tehnologii 

[26]. 

 

 

 

 

 

 

 

mounting. Concerns for resources 

depletion go hand in hand with concerns 

about resource quality and general 

systemic changes of the natural systems’ 

services. Our overconsumption and 

fixation for more and more growth is 

killing our planet [17].  

Sustainable development requires a broad 

international cooperation and the 

international community will have the 

opportunity to contribute effectively to this 

Plan, together with local communities so 

that the beauties and riches of the earth 

can be enjoyed both by the present and 

future generations. 

However, given the global economic 

situation, the balance between Western 

shaken economies and Eastern emerging 

economies seems to be harder to reach 

without economic growth. Western and 

Eastern economies compete to play an 

important role in the world domination 

and this competition often blinds the 

governments, who ignore the 

consequences of overproduction and 

overconsumption.  

While global in their nature, these 

consequences have differentiated impacts 

at the local level, thus requiring a wide 

array of solutions to respond to the 

particularities of each situation. In many 

ways, the consequences represent an 

obstacle to sustainable development but 

they can also represent the opportunity to 

rethink consumption and production 

patterns, to imagine alternatives to non-

renewable sources of energy and to 

develop new technologies [26]. 
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3.MANAGEMENTUL 

SUSTENABILITĂȚII - UN 

ECHILIBRU ÎNTRE EST ȘI VEST? 

 

Sectorul de afaceri este responsabil pentru un 

procent semnificativ din amprenta de 

mediu, pe lângă faptul că are o influență 

majoră asupra problemelor sociale și 

economice, atât la nivel național cât și 

internațional [23]. De aceea, este esențial 

să se îmbunătățească performanța de 

mediu și a sustenabilității întreprinderilor 

și organizațiilor, în scopul de a realiza o 

societate mai durabilă, atât în țările estice 

cât și în cele vestice. 

O afacere sustenabilă este o organizație care 

participă la activități ecologice sau verzi 

pentru a se asigura că toate procesele, 

produsele și activitățile de producție 

abordează în mod corespunzător 

problemele actuale de mediu, menținând 

în același timp un profit [22]. Cu alte 

cuvinte, o afacere care „satisface nevoile 

lumii prezente, fără a compromite 

posibilitatea generațiilor viitoare de a-și 

satisface propriile nevoi” este o afacere 

sustenabilă [29]. În general, o afacere este 

considerată a fi verde, dacă îndeplinește 

următoarele patru criterii [6]: înglobează 

sustenabilitatea în fiecare dintre deciziile 

sale de afaceri; furnizează produse și 

servicii ecologice, care înlocuiesc cererea 

pentru produse și / sau servicii ne-

ecologice; este mai verde decât concurența 

tradițională; și-a luat angajamentul față de 

principiile sustenabilității în operațiunile 

sale de afaceri. 

Managementul sustenabilității și luarea în 

considerare a problemelor de 

sustenabilitate poate fi legătura între 

stilurile de management, cultura și modul 

de soluționare a problemelor din vest și 

est. Aspectele de sustenabilitate ar trebui 

să fie văzute atât holistic, cât și analitic; ar 

trebui să fie abordate atât individual cât și 

colectiv și grija pentru sănătatea planetei și 

bunăstarea generațiilor viitoare ar trebui să 

3. SUSTAINABILITY MANAGEMENT – 

A BALANCE BETWEEN EAST AND 

WEST? 

 

 

The business sector is responsible for a 

significant proportion of the 

environmental footprint, in addition to 

having a major influence on wider social 

and economic sustainability issues, both 

nationally and internationally [23]. 

Therefore, it is crucial to improve the 

environmental and sustainability 

performance of businesses and 

organizations in order to achieve a more 

sustainable society, both in Eastern and 

Western countries.  

A sustainable business is any organization 

participating in ecological or green 

activities to ensure that all processes, 

products and production activities 

adequately address the current 

environmental concerns, while 

maintaining a profit [22]. In other words, it 

is a business that "meets the needs of the 

present world without compromising the 

ability of future generations to meet their 

own needs" [29]. Generally, a business is 

considered to be green if it meets the 

following four criteria [6]: incorporates 

sustainability in each of its business 

decisions; provides environmental 

products and services that replace the 

demand for products and / or organic 

services; it is greener than traditional 

competition; made a commitment to the 

principles of environmental sustainability 

in its business operations. 

Sustainability Management and consideration 

to the sustainability issues can be the link 

between Western and Eastern style of 

management, culture and problem 

resolution. Sustainability issues should be 

seen both holistic and analytic; should be 

approached both individually and 

collectively and the care for the health of 

the planet and future generations should 
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unească cele două părți ca să conlucreze 

împreună pentru un viitor comun. 

 

4. ROLUL EDUCAȚIEI 

 

Beneficiile potențiale pentru implementarea 

Responsabilității Sociale Corporative 

(RSC) și a standardelor de sustenabilitate 

includ prețuri mai mici pentru serviciile 

financiare, o mai mare creștere a PIB, 

scăderea șomajului, distribuția echitabilă a 

bogăției și durabilitatea pe termen lung în 

toate domeniile de afaceri [3]. De aceea, 

problemele de sustenabilitate sunt 

relevante pentru organizațiile de toate 

mărimile și toate sectoarele, atât în țările 

din est cât și în cele vestice. După cum se 

arată mai sus, organizațiile cer din ce în ce 

mai mult ca angajații actuali și viitori să 

aibă cunoștințe despre sustenabilitate 

pentru o gamă largă de roluri și 

responsabilități. Dacă studenții pot obține 

aceste abilități își îmbunătățesc atât 

șansele de inserție profesională cât și 

capacitatea de a contribui la a 

transformarea locului de muncă și a 

societății, în unele mai sustenabile [23]. 

Educația este unul dintre cele mai eficiente 

mijloace disponibile societății pentru a 

modela viitorul [27]. Progresul depinde 

din ce în ce mai mult de cercetare, inovare 

și de capacitățile de adaptare ale noilor 

generații. În mod evident, educația nu 

rezolvă toate problemele de astăzi, dar ar 

trebui să fie parte dintr-un efort de a crea 

noi relații între membrii societății și de a 

genera un mare respect pentru nevoile de 

protecție a mediului (vezi figura 1) [10]. 

 

unite the two sides to work together for a 

common future.  

 

4. THE ROLE OF EDUCATION 

 

Potential benefits for the implementation of 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

and sustainability standards include lower 

prices for financial services, higher GDP 

growth and employment rate, equitable 

wealth distribution and long term 

sustainability in all areas of business [3]. 

Therefore, sustainability issues are 

relevant to organizations of all sizes and 

all sectors, both in Eastern and Western 

countries. Increasingly, as shown above, 

organizations themselves are demanding 

sustainability literacy skills for a wide 

range of roles and responsibilities. If 

learners can gain these skills they are 

improving both their own employability as 

well as their ability to contribute to 

making their future workplace and society 

more sustainable [23]. 

Education is one of the most effective means 

available to society to shape the future 

[27]. Progress depends increasingly more 

on the research, innovation, adaptation 

capacities of new generations. Obviously, 

education does not solve all the problems 

today but should be part of an effort to 

create new relationships between members 

of society and to generate a high respect to 

the needs of environmental protection (see 

figure 1) [10].  
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Figura 1. Educația pentru dezvoltare durabilă (de Universitatea Cornell) 

Figure 1. Education for sustainability (by Cornell University) 
 

Având în vedere faptul că aspectele legate de 

sustenabilitate sunt tot mai evidente și 

presante și că abordarea sustenabilității în 

lumea reală cere de multe ori abordări 

interdisciplinare, se poate presupune că 

instituțiile de învățământ superior care doresc 

să inoveze pentru o lume în schimbare, vor 

trebui să acorde o atenție sporită 

interdisciplinarității și durabilității și inter-

relaționării lor, continuând să caute legături 

cu alte priorități ale instituției [13]. 

Universitățile trebuie să se concentreze 

asupra naturii programelor interdisciplinare 

care decurg din interfața universitate / 

industrie. Din acest punct de vedere, educația 

durabilă poate deveni un vehicul de 

modificări substanțiale în practica și 

reprezentarea spiritului civic. Emanciparea și 

împuternicirea poate fi asociată cu un mediu 

al angajamentului, convivialității și al 

creativității – transformând societatea, școala 

și mediile de viață în unele mai ospitaliere și 

mai durabile [9]. 

 

5. PRINCIPALELE SCHIMBĂRI 

NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA 

DURABILĂ A UNIVERSITĂŢII 

 

Puţine instituţii de învăţământ superior au 

conceptul de dezvoltare durabilă încorporat în 

planul strategic al instituţiei sau exprimat clar 

în misiunea instituţiei. Unele instituţii de 

învăţământ superior menţionează activităţi 

legate de monitorizarea şi de raportarea 

Given that sustainability-related issues are 

increasingly evident and pressing, and that 

addressing sustainability in the real world 

often demands interdisciplinary approaches, 

it is safe to assume that Higher Education 

Institutions seeking to innovate a changing 

world will need to pay increasing attention to 

interdisciplinarity and sustainability and their 

interrelationship, and further, seek links with 

other agendas that may be driving the 

institution [13].  

Universities need to focus on the nature of 

interdisciplinary programs arising from the 

University / Industry interface. In this view, 

sustainable education can become a vehicle 

of substantial changes in the practice and 

representation of civic spirit. Emancipation 

and empowerment can be associated with an 

environment of commitment, conviviality and 

creativity – making society, schools and 

living environments more hospitable and 

sustainable [9].  

 

 

5. THE MAIN CHANGES REQUIRED 

FOR THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY  

 

Few higher education institutions have 

incorporated the concept of sustainable 

development in the institution's strategic plan 

or clearly expressed in the mission of the 

institution. Some higher education 

institutions mentioned activities related to 
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performanţei lor în domeniul dezvoltării 

durabile. Aceste activităţi includ utilizarea de 

metode de raportare stabilite clar şi indicatori 

de autodeterminare.  

Instituţiile de învăţământ superior trebuie să 

îşi îmbunătăţească în mod continuu impactul 

pe care îl au asupra mediului, societăţii şi 

economiei. 

Sistemele de gândire actuale afirmă că nu 

există nimic izolat: student, profesor, 

instituţie, curriculum, pedagogie, politică, 

sistem de management, comunitate, mass-

media şi cultură etc. Prin urmare, toate 

schimbările intenţionate trebuie să anticipeze 

efectele sistemice la diferitele niveluri şi, pe 

cât posibil, să participe la dezvoltarea 

durabilă generând efecte pozitive [10]. 

În locul fragmentării trebuie să fie preferate 

abordările integratoare, care conduc la 

experienţe coerente de învăţare pentru cadre 

didactice / personal administrativ / studenţi şi 

instituţii în sine, văzute ca nişte „organizaţii 

(comunităţi) de învăţare”. 

Cum trebuie interconectate părţile? Cel puţin 

cinci dimensiuni principale ale oricărei 

instituţii educaţionale pot fi remarcate [10]: 

 ethos-ul (specificul cultural al 

universităţii); 

 curriculum-ul; 

 strategiile şi stilurile de predare; 

 strategiile şi stilurile de management; 

 legăturile cu comunitatea. 

Toate acestea pot fi văzute separat  (acest 

lucru este non-sistemic) sau în relaţie  unele 

cu celelalte (linkingthinking).  

Dacă acestea sunt văzute separat, pot apărea 

tensiuni şi contradicţii (pe care studenţii le 

observă, de obicei, foarte uşor). De exemplu: 

cursurile despre un mod de viaţă sănătos - dar 

cu alimente sărace sau necorespunzătoare 

servite la prânz la cantina instituţiei; lecţii 

despre conservarea energiei - dar cu utilizarea 

iraţională a încălzirii şi iluminatului în toate 

spaţiile de învăţământ sau administrative; 

lecţii bazate pe implicarea civică activă - însă 

toate deciziile din cadrul instituţiei sunt luate 

de sus în jos. 

monitoring and reporting their performance 

in sustainable development. These activities 

include the use of reporting methods clearly 

established and indicators of self-

determination. 

Higher education institutions must 

continually improve the impact that they have 

on the environment, society and economy.  

Current systems of thought say that nothing is 

isolated: student, professor, institution, 

curriculum, pedagogy, policy, management 

system, community, media and culture, etc. 

Therefore, all intended changes must 

anticipate systemic effects on different levels 

and, where possible, to participate in 

sustainable development and generate 

positive effects [10].  

Instead fragmentation integrated approaches 

should be preferred, leading to consistent 

learning experiences for teachers / support 

staff / students and the institution itself, seen 

as some "organizations (communities) for 

learning”.  

How to interconnected parties? At least five 

main dimensions of any educational 

institution may be noted [10]:  

 Ethos (culture specificity of the 

university);  

 Curriculum;  

 Teaching strategies and styles;  

 Strategies and management styles;  

 Links with the community. 

All this can be seen separately (this is non-

systemic) or in relation to each other 

(linkingthinking). 

If they are seen separately, there may be 

tensions and contradictions (students usually 

note that very easy). For example, courses on 

a healthy lifestyle - but with poor or 

inadequate food served at lunch in the 

cafeteria of the institution, lessons about 

conserving energy - but wasteful use of 

heating and lighting in all educational and 

administrative spaces, lessons based on civic 

engagement active - but all decisions of the 

institution are taken from the top down. 

It is useful to distinguish between a gradual 



 

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu  Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2012 

 

 

Annals of the “Constantin  Brâncuşi”  Universityof Târgu-Jiu, EngineeringSeries, Issue 4/2012 

 

308 
 

Este foarte util să se facă distincţia între o 

schimbare  treptată („pas cu pas”), unde 

elementele sistemului sunt schimbate fără a 

lua în considerare efectele întregului şi 

schimbarea sistemică, unde efectele părţilor 

asupra întregului sunt luate în considerare de 

la bun început. Aceasta din urmă ar implica 

să se evalueze, în timp, cât de mult cele cinci 

dimensiuni ale unei instituţii sunt în armonie 

sau sunt în conflict 

 

5. CONCLUZII 

 

Această lucrare subliniază importanța 

educației pentru dezvoltare durabilă - care, 

dacă este făcută în instituțiile de învățământ 

superior - poate reduce cheltuielile de 

formare ale companiilor, poate facilita 

sincronizarea programelor și a eforturilor de 

sustenabilitate cu obiectivele de afaceri. 

Beneficiile punerii în aplicare a inițiativelor 

sociale și de mediu trebuie să fie cuantificate 

și exprimate în termeni de afaceri, ca 

beneficii relevante pe termen mediu și lung, 

pentru a convinge managerii să facă din 

dezvoltarea durabilă o prioritate. 

Universitățile trebuie să educe viitorii lideri 

de corporații și pe angajații acestora pentru a 

încerca să-i convingă că adoptarea de strategii 

de afaceri responsabile din punct de vedere al 

durabilității este o propunere de tip „win-win-

win pentru companii, mediu și societate” 

[28]. 

Afacerile sunt, în mod direct sau indirect, 

cauza celor mai multe probleme din mediul 

înconjurător. Devine tot mai evident faptul că 

întreprinderile sunt, de asemenea, cele care ar 

trebui și pot (atât în ceea ce privește 

managementul, dar și resursele) să abordeze 

aceste probleme. Cu toate acestea, liderii 

comunităţii de afaceri ignora studiile despre 

capacitatea de a balansa creșterea populației 

și creșterea nivelului de consum cu 

amenințările la adresa mediului natural. 

Educația primită în școlile de management, 

fie că este vorba de țările estice sau 

occidentale, i-a îndoctrinat să acorde 

change ("step by step"), where elements of 

the system are changed without taking into 

account the full and systematic change, which 

impacts on all parties are taken into account 

from the outset. The latter would require time 

to evaluate both how much the five 

dimensions of an institution are in harmony 

or conflict. 

 

 

 

5. CONCLUSIONS 

 

This paper highlights the importance of 

education for sustainability - which if done in 

higher education institutions - can reduce 

training costs of the companies, may facilitate 

synchronization of programs and 

sustainability efforts with business objectives. 

Benefits of implementing environmental and 

social initiatives must be quantified and 

expressed in business terms as relevant 

benefits in the medium and long term, to 

induce managers to make sustainable 

development a priority. Universities must 

educate future leaders of corporations and 

their employees to convince them that the 

adoption of responsible business strategies in 

terms of sustainability is a "win-win-win 

proposal for companies, environment and the 

society" [28]. 

Business is, directly or indirectly, the cause 

of most problems in the environment. It 

becomes increasingly evident that businesses 

are also those that should and can (both in 

terms of management and resources) address 

these issues. However, business community 

leaders ignore the studies about the ability to 

balance population growth, increasing 

consumption levels and threats to the natural 

environment. Education they have received in 

management schools be it in Eastern or 

Western countries, has indoctrinated them to 

prioritize increasing profits and shareholder 

value, not to recognize their actions as part of 

a finite, shared world. Recognition of the 

connection between environmental 
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prioritate profiturilor tot mai mari și valorii 

acțiunilor și să nu recunoască faptul că 

acțiunile lor se desfășoară într-o lume finită și 

comună. Recunoașterea legăturii între 

degradarea mediului și acest punct de vedere 

dominant al școlilor de management are 

scopul de a releva necesitatea profundă a unei 

viziuni radical diferite asupra educației. Așa 

cum observa David Orr [20], „criza nu poate 

fi rezolvată de către același tip de educație 

care a dus la crearea problemelor”. Analog, 

decalajul între vest și est poate fi diminuat, 

iar stilurile de management din est si din vest 

pot fi sincronizate prin împărtășirea acelorași 

valori morale, care sunt dorite pentru un 

viitor durabil, care poate fi atins prin 

educație. 
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7. REFERINȚE 

 

degradation and this dominant view of the 

purpose of schools reveals the deep need of a 

radically different vision of education. As 

David Orr [20] notes, “The crisis cannot be 

solved by the same kind of education that 

helped create the problems”. Analogically, 

the gap between West and East can be 

decreased and Eastern and Western 

management styles can be synchronized 

through sharing the same moral values that 

are desired for a sustainable future and that 

can be achieved through education. 
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