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PRO ACTIVE

Responsabilitatea socialResponsabilitatea socială ă a a 
întreprinderilorîntreprinderilor

CCSRSR

Bun venit!Bun venit!
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PRO ACTIVE

ConţinutConţinut

•• Cine suntem noi şi de ce vCine suntem noi şi de ce v--am invitat la această am invitat la această 
întîlnire?întîlnire?

•• Responsabilitatea socialResponsabilitatea socialăă
–– De ce este nevoie de responsabilitate socialDe ce este nevoie de responsabilitate socialăă??
–– Ce înseamnă responsabilitatea socială?Ce înseamnă responsabilitatea socială?
–– Cum se pot aplica principiile responsabilitCum se pot aplica principiile responsabilităăţii ţii 

socialesociale??

•• DiscuţiiDiscuţii
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PRO ACTIVE Cine Cine sîntemsîntem? ? 

CNIPMMRCNIPMMR
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PRO ACTIVE

De ce vDe ce v--am invitat la am invitat la 
aceastaceastă ă întîlnire? întîlnire? 

Ca sCa să ă vorbim despre vorbim despre 
responsabilitatea socialresponsabilitatea socială ă ......
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PRO ACTIVE

ObiectiveObiective

•• Cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de Cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de 
responsabilitate socialresponsabilitate socialăă

•• Înţelegerea avantajelor pe care le poate aduce Înţelegerea avantajelor pe care le poate aduce 
unei organizaţii aplicarea conceptului de unei organizaţii aplicarea conceptului de 
responsabilitate socialresponsabilitate socială ă 

•• Crearea dorinţei de a afla mai multe despre Crearea dorinţei de a afla mai multe despre 
instrumentele necesare aplicinstrumentele necesare aplicăării conceptului de rii conceptului de 
responsabilitate socialresponsabilitate socială ă 
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PRO ACTIVE

ProiectulProiectul SME SME –– PAMPAM
–– Nume abreviatNume abreviat::

European SME ProEuropean SME Pro--Active ManagerActive Manager
–– NumNumăăr proiectr proiect #:#:

RO/02/B/F/PP RO/02/B/F/PP –– 141030141030
–– Titlu proiectTitlu proiect::

MANAGERUL EUROPEAN PROMANAGERUL EUROPEAN PRO--ACTIV din IMMACTIV din IMM--uriuri

Definirea Definirea modeluluimodelului de de manager european promanager european pro--
activactiv din IMM din IMM/uri, /uri, favorabil dezvoltfavorabil dezvoltăării rii 

regionale durabile prin regionale durabile prin creşterea creşterea 
responsabilitresponsabilităăţii socialeţii sociale
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PRO ACTIVE

ProiectulProiectul SME SME –– PAMPAM (2)(2)
•• Obiectiv general:Obiectiv general:

–– Conştientizarea IMMConştientizarea IMM--urilor asupra conceptului de urilor asupra conceptului de 
responsabilitate socialresponsabilitate socialăă

•• Obiective specifice :Obiective specifice :
–– Identificarea caracteristicilor specifice la nivel Identificarea caracteristicilor specifice la nivel 

regional/naţional, referitoare la abordarea responsabilităţii regional/naţional, referitoare la abordarea responsabilităţii 
socialesociale

–– descrierea profilului Managerului Prodescrierea profilului Managerului Pro--activ din IMMactiv din IMM--uri, uri, 
angajat voluntar în crearea unei societăţi mai bune şi a unui angajat voluntar în crearea unei societăţi mai bune şi a unui 
mediu mai curatmediu mai curat

–– Dezvoltarea de instrumente de training necesare pentru Dezvoltarea de instrumente de training necesare pentru 
pregpregăătirea de manageri cu o atitudine protirea de manageri cu o atitudine pro--activactivă ă în afaceriîn afaceri

–– Identificarea bunelor practici de aplicare a responsabilitIdentificarea bunelor practici de aplicare a responsabilităăţii ţii 
sociale în Europasociale în Europa
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PRO ACTIVE

ProiectulProiectul SME SME –– PAMPAM (3)(3)
•• Grupuri ţintă:Grupuri ţintă:

–– Întreprinzători / manageri de IMMÎntreprinzători / manageri de IMM--uriuri
–– traineri, care vor straineri, care vor să ă abordeze instrumentele responsabilitabordeze instrumentele responsabilităăţii ţii 

sociale, pentru îmbunătăţirea competenţelor prosociale, pentru îmbunătăţirea competenţelor pro--active ale active ale 
managerilor din IMMmanagerilor din IMM--uriuri

•• ActivitActivităăţile proiectului sunt grupate în şase faze:ţile proiectului sunt grupate în şase faze:
–– WP1 WP1 –– Lansarea şi managementul proiectuluiLansarea şi managementul proiectului
–– WP2 WP2 –– Analiza necesităţilor de formare Analiza necesităţilor de formare
–– WP3 WP3 –– Conceptul de marketing pentru modelul de Manager Conceptul de marketing pentru modelul de Manager 

ProPro -- ActivActiv
–– WP4 WP4 –– Dezvoltarea de instrumente de formare şi de materialeDezvoltarea de instrumente de formare şi de materiale

de referinţă pentru CSRde referinţă pentru CSR
–– WP5 WP5 –– Testarea instrumentelor de formare Testarea instrumentelor de formare 
–– WP6 WP6 –– Diseminarea rezultatelor proiectuluiDiseminarea rezultatelor proiectului
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PRO ACTIVE Responsabilitatea socialResponsabilitatea socialăă

De ce este nevoie de De ce este nevoie de 
responsabilitate socialresponsabilitate socialăă??
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PRO ACTIVE

toatetoate

AFACERILEAFACERILE
se facse fac

între diferiţi OAMENIîntre diferiţi OAMENI ...

Întotdeauna Întotdeauna 

...
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PRO ACTIVE

Afacerile afecteazAfacerile afecteazăă::

•• Viaţa oamenilorViaţa oamenilor

•• SocietateaSocietatea

•• Mediul înconjurătorMediul înconjurător

•• AutoritAutorităăţile publice locale şi ţile publice locale şi 
centralecentrale

în moduri complexe şi deseori în moduri complexe şi deseori 
impredictibileimpredictibile
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PRO ACTIVE

Afacerile sînt afectate de:Afacerile sînt afectate de:

•• Credinţele şi comportamentul oamenilorCredinţele şi comportamentul oamenilor

•• Setul de valoriSetul de valori

•• Structuri şi standarde socialeStructuri şi standarde sociale

•• Instituţii şi organizaţii implicateInstituţii şi organizaţii implicate

•• Legislaţie, reguli şi regulamenteLegislaţie, reguli şi regulamente
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PRO ACTIVE

ÎntrÎntr--o lume în continuă o lume în continuă 
schimbareschimbare

multe organizaţii şi guvernemulte organizaţii şi guverne

urmurmăărescresc

ssă ă asigure asigure pacea socialpacea socialăă
şi şi 

unun climat de  stabilitateclimat de  stabilitate..
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PRO ACTIVE

De ceDe ce CSR?CSR?

•• Nu mai poate fi ca înainte:Nu mai poate fi ca înainte:
–– Au apAu apăărut mari problemerut mari probleme
–– Aceste probleme au devenit globaleAceste probleme au devenit globale
–– Societatea are din ce în ce mai multe aşteptăriSocietatea are din ce în ce mai multe aşteptări

•• CSR înseamnă preocuparea continuă pentru o CSR înseamnă preocuparea continuă pentru o 
dezvoltare durabildezvoltare durabilăă
–– Preocupare pentru viitorPreocupare pentru viitor
–– Este nevoie de o îmbunătăţire generală a Este nevoie de o îmbunătăţire generală a 

performanţelor sociale şi ecologiceperformanţelor sociale şi ecologice

Nimeni nu este 
mai surd decît 

cel care nu vrea 
să asculte şi 
nimeni nu este 
mai orb decît 

cel care nu vrea 
să vadă.
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PRO ACTIVE

De ce?De ce?

•• Multe întreprinderi, aparent puternice, au fost Multe întreprinderi, aparent puternice, au fost 
iremediabil afectate, şi în final au dispărut, după greve, iremediabil afectate, şi în final au dispărut, după greve, 
investigaţii de presă, decizii politice sau probleme de investigaţii de presă, decizii politice sau probleme de 
mediu, reclamaţii ale clienţilor sau schimbări în mediu, reclamaţii ale clienţilor sau schimbări în 
legislaţie şi în aşteptările personalelegislaţie şi în aşteptările personale
–– Uneori, unele întreprinderi au fost direct implicate în Uneori, unele întreprinderi au fost direct implicate în 

evenimente ce au provocat daune sociale sau ecologiceevenimente ce au provocat daune sociale sau ecologice
–– Alteori, unele întreprinderi au fost doar  “victime” de Alteori, unele întreprinderi au fost doar  “victime” de 

conjuncturconjuncturăă, în urma declanşării  unor conflicte între diferite , în urma declanşării  unor conflicte între diferite 
grupuri de interesegrupuri de interese

•• În toate aceste situaţii, atît firmele, cît şi oamenii, au  În toate aceste situaţii, atît firmele, cît şi oamenii, au  
suferit pierderi tangibile şi intangibile.suferit pierderi tangibile şi intangibile.
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PRO ACTIVE

Deci, cum putem avea:Deci, cum putem avea:

•• O afacere de duratO afacere de duratăă??

•• O firmO firmăă bunbunăă??

•• Un mediu favorabil de Un mediu favorabil de aafacerifaceri??
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PRO ACTIVE

CSR CSR –– cîteva teme de discuţie:cîteva teme de discuţie:

•• Din punct de vedere economic şi filozofic:Din punct de vedere economic şi filozofic:
–– O firmO firmă ă are şi alte responsabilităţi, are şi alte responsabilităţi, exceptîndexceptînd

cele faţă de acţionari?cele faţă de acţionari?
–– Creşterea economică,  determinată de legile Creşterea economică,  determinată de legile 

pieţei libere şi de competiţie, este suficientă pieţei libere şi de competiţie, este suficientă 
pentru a asigura dezvoltarea umanpentru a asigura dezvoltarea umanăă??
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PRO ACTIVE

CSR CSR –– cîteva teme de discuţie cîteva teme de discuţie ((22))

•• din punct de vedere social şi al practicilor de din punct de vedere social şi al practicilor de 
afaceri: afaceri: 
–– Se pot accepta practicile de afaceri cum ar fi bluful Se pot accepta practicile de afaceri cum ar fi bluful 

în negocieri, duplicitatea, mita, fixarea preţului cu în negocieri, duplicitatea, mita, fixarea preţului cu 
adausuri mari?adausuri mari?

–– Se pot accepta practicile de manipulare a publicului Se pot accepta practicile de manipulare a publicului 
de cei care  dominde cei care  domină ă massmass--media, astfel încît să se media, astfel încît să se 
anuleze în practică libertatea consumatorilor de a anuleze în practică libertatea consumatorilor de a 
alege între produse?alege între produse?
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PRO ACTIVE

CSR CSR –– cîteva teme de discuţie cîteva teme de discuţie ((33))

•• ExistExistă ă o serie de aspecte care aparent nu au o serie de aspecte care aparent nu au 
nici o legnici o legăăturtură ă cu afacerile, dare care au un cu afacerile, dare care au un 
mare impact asupra vieţii umane:mare impact asupra vieţii umane:
–– Accidentele ecologice, schimbAccidentele ecologice, schimbăările ireversibile rile ireversibile 

ale climei şi ale condiţiilor de viaţă, pentru ale climei şi ale condiţiilor de viaţă, pentru 
mari zone geografice, sau chiar la nivel globalmari zone geografice, sau chiar la nivel global

–– Instabilitatea politicInstabilitatea politică ă a unor ţări sau regiuni, ce a unor ţări sau regiuni, ce 
cauzeazcauzează ă efecte sociale graveefecte sociale grave

–– DacDacă ă ne ne gîndimgîndim la generaţiile viitoare, ce vor la generaţiile viitoare, ce vor 
moşteni?moşteni?
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PRO ACTIVE

Aspecte de luat în considerareAspecte de luat în considerare în în 
afaceri afaceri ......

•• Comportament echitabil şi moralComportament echitabil şi moral

•• Profit,  eficienţă, eficacitate, oportunităţiProfit,  eficienţă, eficacitate, oportunităţi

•• Securitate, stabilitate, predictibilitateSecuritate, stabilitate, predictibilitate

•• Parteneriat şi cooperare Parteneriat şi cooperare 

•• Protecţia mediuluiProtecţia mediului

•• Satisfacerea clienţilor şi angajaţilorSatisfacerea clienţilor şi angajaţilor

•• Calitatea produselor şi serviciilorCalitatea produselor şi serviciilor

•• Observarea legilor şi a regulilorObservarea legilor şi a regulilor

•• AlteleAltele
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PRO ACTIVE

aşadar aşadar ……
ORGANIZAŢIAORGANIZAŢIA noastr noastrăă

faceface CEEA CE ESTE BINECEEA CE ESTE BINE
pentru

ANGAJAŢIANGAJAŢI,,
FAMILIFAMILIIILE LORLE LOR,,
COMUNITCOMUNITATE,ATE,

şi
CELELALTECELELALTE ORGANIORGANIZAŢIIZAŢII??
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PRO ACTIVE

PPăărţi interesaterţi interesate

Piaţa europeană

Marca

Im
agine

Co
m

un
ic

ar
e

Potenţial uman

Produse
şi/sau

servicii

Furnizori Parteneri

☺ Clienţi
satisfăcuţi

Clienţi
nesatisfăcuţi

Concurenţa

Perspective
Pieţe conexe

Mediu:

URNA

Piaţa mondială Legislativ Piaţa naţională Politic Opinia publică Media
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PRO ACTIVE

Analiza pAnaliza păărţilor interesaterţilor interesate
1. Resursele umane

2. Acţionarii, partenerii, investitorii

3. Clienţii

4. Furnizorii

5. Partenerii financiari

6. Guvern, autorităţi şi instituţii publice

7. Comunitatea

8. Mediu
şi nu numai ...
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PRO ACTIVE

Deci Deci ……

•• Cum se pot preveni Cum se pot preveni întîmplărileîntîmplările nedorite? nedorite?

•• Cum se poate conduce o afacere fCum se poate conduce o afacere făărră ă a afecta a afecta 
interesele celorlalţi?interesele celorlalţi?

•• Cum ar trebui  condusCum ar trebui  condusă ă o afacere, pentru a avea o afacere, pentru a avea 
imaginea doritimaginea dorită ă pentru public?pentru public?
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PRO ACTIVE

De ce este necesarDe ce este necesară ă angajarea angajarea 
voluntarvoluntară ă în activităţi comerciale în activităţi comerciale 

responsabile ?responsabile ?
•• Deoarece astDeoarece astăăzi se vinde zi se vinde marcamarca, nu , nu produsulprodusul! ! 

–– avantaje competitive pe termen lungavantaje competitive pe termen lung

•• Deoarece succesul în afaceri depinde de crearea Deoarece succesul în afaceri depinde de crearea 
de  de  situaţii de tip situaţii de tip “win“win--win”win”::
–– Câştigarea reputaţiei şi o imagine bună pe piaţă Câştigarea reputaţiei şi o imagine bună pe piaţă 
–– Atragerea şi fidelizarea clienţilor  Atragerea şi fidelizarea clienţilor  
–– Încrederea comunităţii Încrederea comunităţii 
–– Protecţia mediului Protecţia mediului 
–– Satisfacţia angajaţilorSatisfacţia angajaţilor
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PRO ACTIVE

Obiective pentru aplicarea Obiective pentru aplicarea 
principiilor şi valorilorprincipiilor şi valorilor CSRCSR

•• Motive interneMotive interne
–– Îmbunătăţirea imaginii şi reputaţiei firmeiÎmbunătăţirea imaginii şi reputaţiei firmei

•• Percepţia de “bun vecin”Percepţia de “bun vecin”
•• Schimbarea percepţiei asupra rolului întreprinzătorilor în socieSchimbarea percepţiei asupra rolului întreprinzătorilor în societate (de la atenţia asupra tate (de la atenţia asupra 

profitului la atenţia asupra rezultatelor)profitului la atenţia asupra rezultatelor)
•• Abilitatea de a atrage capital, parteneri de afaceri şi clienţi Abilitatea de a atrage capital, parteneri de afaceri şi clienţi 
•• Abilitatea de a accesa şi construi relaţii de parteneriat cu decAbilitatea de a accesa şi construi relaţii de parteneriat cu decidenţii şi cu alte entităţi idenţii şi cu alte entităţi 

economice relevante economice relevante 

–– Valoare directValoare directă ă economiceconomicăă
•• Cîştigarea şi păstrarea clienţilor şi a partenerilor de afaceri Cîştigarea şi păstrarea clienţilor şi a partenerilor de afaceri (utilizarea presiunilor şi (utilizarea presiunilor şi 

oportunitoportunităăţilor lanţului de furnizori)ţilor lanţului de furnizori)
•• Costuri şi eficienţa economică Costuri şi eficienţa economică 
•• OportunitOportunităăţile de creare de reţele de afaceriţile de creare de reţele de afaceri

–– Competitivitatea Competitivitatea 
•• Inovarea produsului, diferenţierea pe piaţă, avantajele competitInovarea produsului, diferenţierea pe piaţă, avantajele competitiveive
•• Mai multe surse de creativitate şi inovare în afaceriMai multe surse de creativitate şi inovare în afaceri

–– Control îmbunătăţit şi managementul riscurilorControl îmbunătăţit şi managementul riscurilor
•• Anticiparea legislaţiei viitoare / obţinerea experienţelor practAnticiparea legislaţiei viitoare / obţinerea experienţelor practice pentru a respecta ice pentru a respecta 

prevederile viitoare, în avantajul performanţelor de afaceriprevederile viitoare, în avantajul performanţelor de afaceri

–– Creşterea abilităţii de a atrage şi reţine angajaţiiCreşterea abilităţii de a atrage şi reţine angajaţii
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PRO ACTIVE

Obiective pentru aplicarea Obiective pentru aplicarea 
principiilor şi valorilorprincipiilor şi valorilor CSRCSR (2)(2)

•• Motive externeMotive externe
–– Regulamente şi responsabilităţi legaleRegulamente şi responsabilităţi legale
–– Cerinţele şi aşteptările clienţilor şi celorlalte părţi interesaCerinţele şi aşteptările clienţilor şi celorlalte părţi interesatete
–– Tendinţele de dezvoltare ale altor sectoare (efectul de Tendinţele de dezvoltare ale altor sectoare (efectul de 

comparaţie)  comparaţie)  
•• Calitatea locurilor de muncCalitatea locurilor de muncăă
•• Calitatea şi disponibilitatea resurselor locale, adesea reduse şCalitatea şi disponibilitatea resurselor locale, adesea reduse şi i 

insuficienteinsuficiente

–– Presiunile şi oportunităţile lanţului de furnizoriPresiunile şi oportunităţile lanţului de furnizori
–– Condiţiile impuse de investitorCondiţiile impuse de investitorii
–– Politicile publice Politicile publice 

•• Promovarea principiilor acceptate la nivel internaţionalPromovarea principiilor acceptate la nivel internaţional
•• Condiţiile pentru achiziţiile publiceCondiţiile pentru achiziţiile publice
•• Clauzele de credit pentru exportClauzele de credit pentru export
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PRO ACTIVE

FactorFactori care tind la generalizarea i care tind la generalizarea 
CSRCSR

•• Noi preocupNoi preocupăări şi aşteptări ale cetăţenilor, ri şi aşteptări ale cetăţenilor, 
clienţilor, autorităţilor publice şi investitorilor, în clienţilor, autorităţilor publice şi investitorilor, în 
contextul globalizcontextul globalizăării rii 

•• Criterii sociale ce influenţează deciziile de Criterii sociale ce influenţează deciziile de 
investiţiiinvestiţii

•• Preocuparea din ce în ce mai puternică pentru Preocuparea din ce în ce mai puternică pentru 
daunele determinate de activitatea economicdaunele determinate de activitatea economică ă 
asupra mediului înconjurătorasupra mediului înconjurător

•• Transparenţa afacerilorTransparenţa afacerilor
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PRO ACTIVE

Cine aplicCine aplicăă CSR?CSR?

•• Participanţi:Participanţi:
–– Mediu Mediu tritri--partitpartit: companii de stat, firme private, organizaţii : companii de stat, firme private, organizaţii 

ale societale societăăţii civileţii civile
•• Scop:Scop:

–– Asigurarea responsabilitAsigurarea responsabilităăţii morale şi legaleţii morale şi legale
•• Arii de interes:Arii de interes:

–– impact economic, social şi ecologicimpact economic, social şi ecologic
•• Obiectiv:Obiectiv:

–– Asumarea voluntarAsumarea voluntară ă a realiza realizăării de acţiuni complementarerii de acţiuni complementare
•• Resurse:Resurse:

–– Competenţele de bază ale partenerilor Competenţele de bază ale partenerilor 
•• Nivele de acţiune:Nivele de acţiune:

–– local, regional, naţional şi internaţionallocal, regional, naţional şi internaţional
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PRO ACTIVE

Promovarea CSR de cPromovarea CSR de căătre guvernetre guverne
•• Recunoaşterea naturii voluntare a CSRRecunoaşterea naturii voluntare a CSR

•• Nevoia de credibilitate şi transparenţă în Nevoia de credibilitate şi transparenţă în 
aplicarea practicilor CSRaplicarea practicilor CSR

•• Accent pe activitAccent pe activităăţile în care implicarea ţile în care implicarea 
comunitcomunităăţii poate aduce valoareţii poate aduce valoare

•• Abordarea echilibratAbordarea echilibrată ă şi cuprinzătoare a şi cuprinzătoare a 
CSRCSR
–– Aspectele economice, sociale şi ecologice, ca şi Aspectele economice, sociale şi ecologice, ca şi 

interesele clienţilorinteresele clienţilor
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PRO ACTIVE

Obstacole pentru IMMObstacole pentru IMM--uri în uri în 
aplicarea CSRaplicarea CSR

•• Chiar dacChiar dacă ă avantajele sînt evidente, adesea nu este foarte simplă avantajele sînt evidente, adesea nu este foarte simplă 
obţinerea lor. Printre cele mai des întîlnite  obstacole se număobţinerea lor. Printre cele mai des întîlnite  obstacole se numărrăă::
–– Presiunile imediate  ce apar din lupta zilnicPresiunile imediate  ce apar din lupta zilnică ă de supravieţuire pe o piaţă de supravieţuire pe o piaţă 

din ce în ce mai competitivă (multe IMMdin ce în ce mai competitivă (multe IMM--uri se află la limita uri se află la limita 
supravieţuirii)supravieţuirii)

–– Costurile percepute şi / sau realeCosturile percepute şi / sau reale
•• de exemplu, pentru  verificare, în cazul codurilor de bune practde exemplu, pentru  verificare, în cazul codurilor de bune practici impuse de ici impuse de 

marii clienţi furnizorilor lormarii clienţi furnizorilor lor

–– Lipsa înţelegere a avantajelor aplicării CSRLipsa înţelegere a avantajelor aplicării CSR
–– Conflictul între necesităţile de timp şi de alte resurseConflictul între necesităţile de timp şi de alte resurse
–– Lipsa de cunoştinţe şi de experienţăLipsa de cunoştinţe şi de experienţă

•• de exemplu,  pentru aplicarea practicilor  CSR ca strategie de dde exemplu,  pentru aplicarea practicilor  CSR ca strategie de dezvoltare a ezvoltare a 
afacerii, identificarea studiilor de caz adecvate, determinarea afacerii, identificarea studiilor de caz adecvate, determinarea necesitnecesităăţilor de ţilor de 
asistenţă externăasistenţă externă

–– Neîncrederea în ajutorul externNeîncrederea în ajutorul extern
•• consultanţi, experienţe de benchmarking, ...consultanţi, experienţe de benchmarking, ...
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PRO ACTIVE

Responsabilitatea socialResponsabilitatea socialăă

Ce înseamnă Ce înseamnă 
responsabilitatea socialresponsabilitatea socialăă??
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PRO ACTIVE

Concepte utilizateConcepte utilizate

•• CSRCSR
–– Element crucial al eforturilor Element crucial al eforturilor 

internaţionale pentru o internaţionale pentru o 
dezvoltare durabildezvoltare durabilă ă şi şi 
echitabilechitabilăă

–– Asigurarea unei calitAsigurarea unei calităăţi mai ţi mai 
bune a vieţii pentru fiecare, bune a vieţii pentru fiecare, 
acum şi pentru generaţiile acum şi pentru generaţiile 
viitoareviitoare

–– Se referSe referă ă la modul de la modul de 
conducere a unei organizaţii, conducere a unei organizaţii, 
indiferent de mindiferent de măărime sau de rime sau de 
tipul de proprietate

•• Dezvoltare durabilDezvoltare durabilăă
–– Comportament Comportament 

responsabil al firmelor, responsabil al firmelor, 
instituţiilor de stat şi al instituţiilor de stat şi al 
societsocietăăţii,ca întregţii,ca întreg

–– Conştientizarea publicului Conştientizarea publicului 
–– Planificare coerentPlanificare coerentă ă şi şi 

acţiuni de dezvoltare acţiuni de dezvoltare 
corelate la nivel publiccorelate la nivel public

tipul de proprietate
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PRO ACTIVE

CSRCSR la nivelul UEla nivelul UE

•• În martie 2000, Consiliul European, la Lisabona, În martie 2000, Consiliul European, la Lisabona, 
a fa făăcut un apel special la întreprinderi, în sensul cut un apel special la întreprinderi, în sensul 
asumasumăării responsabilitrii responsabilităăţii sociale, pentru a ţii sociale, pentru a 
acorda o atenţie deosebită asupra:acorda o atenţie deosebită asupra:
–– Bunelor practici pentru învăţarea pe toată durata Bunelor practici pentru învăţarea pe toată durata 

vieţiivieţii
–– Organizarea munciiOrganizarea muncii
–– Şanse egaleŞanse egale
–– Includerea socialIncluderea socialăă
–– Dezvoltarea durabilDezvoltarea durabilăă..
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PRO ACTIVE

Definiţia CSRDefiniţia CSR

•• Definiţia dată de Comisia Europeană pentru Definiţia dată de Comisia Europeană pentru 
Responsabilitatea SocialResponsabilitatea Socială ă este:este:
–– „concept care integrează preocupările SOCIALE şi „concept care integrează preocupările SOCIALE şi 

ECOLOGICE în strategiile de afaceri şi la nivelul relaţiilor ECOLOGICE în strategiile de afaceri şi la nivelul relaţiilor 
cu celelalte pcu celelalte păărţi interesate, în mod voluntar, în încercarea rţi interesate, în mod voluntar, în încercarea 
continucontinuă ă de îmbunătăţire a performanţelor, de creştere a de îmbunătăţire a performanţelor, de creştere a 
profitului şi de dezvoltare.” profitului şi de dezvoltare.” (Green Paper (Green Paper -- Promoting a Promoting a 
European Framework for Social Corporate Responsibility, European Framework for Social Corporate Responsibility, 
Brussels, COM(2001)366, 18.07.2001)Brussels, COM(2001)366, 18.07.2001)

•• CSR presupune ca organizaţiile să adopte voluntar CSR presupune ca organizaţiile să adopte voluntar 
mmăăsuri prin care ssuri prin care să ă contribuie la rezolvarea problemelor contribuie la rezolvarea problemelor 
sociale şi ecologice. sociale şi ecologice. 
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PRO ACTIVE

Rolurile Rolurile CSR:CSR:

•• Prevenirea conflictelor între comportamentul Prevenirea conflictelor între comportamentul 
întreprinderii şi aşteptările societăţiiîntreprinderii şi aşteptările societăţii

•• Prevenirea daunelor reciproce ce apar din lipsa Prevenirea daunelor reciproce ce apar din lipsa 
de încredere şi cooperare între părţile interesate de încredere şi cooperare între părţile interesate 

•• Prevenirea impactului negativ de mediuPrevenirea impactului negativ de mediu
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PRO ACTIVE

CSR:CSR:

•• Dimensiunea  internDimensiunea  internăă
–– În cadrul întreprinderii, practicile CSR implică în În cadrul întreprinderii, practicile CSR implică în 

primul primul rîndrînd angajaţii şi se referă şa aspecte precum:angajaţii şi se referă şa aspecte precum:
•• Investiţii în capitalul uman, sănătatea şi securitatea Investiţii în capitalul uman, sănătatea şi securitatea 

munciimuncii

•• Managementul schimbManagementul schimbăării rii 

•• Dimensiunea externDimensiunea externăă
–– În afara întreprinderii:În afara întreprinderii:

•• ImplicImplică ă o gamo gamă ă larglargă ă de pde păărţi interesate, pe lîngă angajaţi rţi interesate, pe lîngă angajaţi 
şi acţionarişi acţionari
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PRO ACTIVE

CSRCSR

•• înseamnă: înseamnă: 
–– Respect pentru drepturile omuluiRespect pentru drepturile omului
–– O conducere bunO conducere bună ă a afacerilora afacerilor
–– Comunicare şi transparenţă a practicilor socialComunicare şi transparenţă a practicilor social
–– Politici de protecţie a mediuluiPolitici de protecţie a mediului
–– Calitatea relaţiilor cu consumatoriiCalitatea relaţiilor cu consumatorii
–– AtmosferAtmosferă ă şi condiţii bune de muncăşi condiţii bune de muncă
–– Politici pentru asigurarea satisfacţiei angajaţilorPolitici pentru asigurarea satisfacţiei angajaţilor
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PRO ACTIVE

Un întreprinzător responsabil:Un întreprinzător responsabil:

•• Îşi tratează clienţii, partenerii de afaceri şi Îşi tratează clienţii, partenerii de afaceri şi 
concurenţa cu corectitudine şi sinceritateconcurenţa cu corectitudine şi sinceritate

•• Are grijAre grijă ă de sde săănnăătatea, securitatea şi bunăstarea tatea, securitatea şi bunăstarea 
generalgenerală ă a angajaţilor şi  consumatorilora angajaţilor şi  consumatorilor

•• Îşi motivează angajaţii prin oferirea de cursuri Îşi motivează angajaţii prin oferirea de cursuri 
de pregde pregăătire şi oportunităţi de dezvoltaretire şi oportunităţi de dezvoltare

•• Acţionează ca un ‘bun cetăţean’ în comunitatea Acţionează ca un ‘bun cetăţean’ în comunitatea 
locallocalăă

•• AratArată ă respect faţă de resursele naturale şi faţă de respect faţă de resursele naturale şi faţă de 
mediumediu
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PRO ACTIVE

CSRCSR

•• Poate avea diferite înţelesuri pentru  diferite Poate avea diferite înţelesuri pentru  diferite 
organizaţii, dar circa 50 % dintre performanţele organizaţii, dar circa 50 % dintre performanţele 
întreprinderilor responsabile social pot fi întreprinderilor responsabile social pot fi 
atribuite rezultatelor aplicatribuite rezultatelor aplicăării principiilor CSR, şi rii principiilor CSR, şi 
doar restul este o consecinţă a performanţelor  doar restul este o consecinţă a performanţelor  
sectorului lor de activitate. sectorului lor de activitate. ((IndustryIndustry WeekWeek, 15 , 15 JanuaryJanuary
2001)2001)
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PRO ACTIVE Responsabilitatea socialResponsabilitatea socialăă

Cum se pot aplica principiile Cum se pot aplica principiile 
responsabilitresponsabilităăţii socialeţii sociale??
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PRO ACTIVE

Cum se pot atinge obiectiveCum se pot atinge obiective socialsociale e 
şi ecologiceşi ecologice??

•• Prin integrarea CSR în strategiile întreprinderii, referitoare lPrin integrarea CSR în strategiile întreprinderii, referitoare la: a: 
–– DesfDesfăăşurarea activităţilor de bază ale firmeişurarea activităţilor de bază ale firmei
–– Utilizarea instrumentelor de managementUtilizarea instrumentelor de management

•• Prin considerarea costurilor aplicPrin considerarea costurilor aplicăării CSR ca o investiţie, nu ca rii CSR ca o investiţie, nu ca 
un cost, aşa cum se procedează de exemplu în cazulun cost, aşa cum se procedează de exemplu în cazul
managementului calitmanagementului calităăţii. ţii. 
–– Abordare generalAbordare generală ă a CSR, la nivel financiar, comercial şi sociala CSR, la nivel financiar, comercial şi social
–– Utilizarea unei strategii pe termen lung, pentru minimizarea risUtilizarea unei strategii pe termen lung, pentru minimizarea riscurilor curilor 

legate de incertitudinea mediului de afacerilegate de incertitudinea mediului de afaceri
•• Întreprinderile ar trebui să se considere o parte integrală a Întreprinderile ar trebui să se considere o parte integrală a 

societsocietăăţii, ţii, acţionîndacţionînd întrîntr--o manieră social responsabilăo manieră social responsabilă
–– Profitul este principalul scop pentru o întreprindere, dar nu siProfitul este principalul scop pentru o întreprindere, dar nu singurulngurul
–– GîndireaGîndirea strategic strategică ă pe termen lung şi fundamentarea adecvată a deciziilor pe termen lung şi fundamentarea adecvată a deciziilor 

de investiţii pot preveni  sau minimiza riscurile în afaceride investiţii pot preveni  sau minimiza riscurile în afaceri
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PRO ACTIVE

Instrumentele CSRInstrumentele CSR
•• Documente de referinţă asumate voluntarDocumente de referinţă asumate voluntar

–– Standarde, ghiduri, Standarde, ghiduri, 
•• ISO (ISO (ISOISO 9001, ISO 14001)9001, ISO 14001)
•• QS QS 
•• EMAS EMAS -- EcoEco--ManagementManagement andand Audit SchemeAudit Scheme
•• Standarde internaţionale de responsabilitate socialăStandarde internaţionale de responsabilitate socială

–– SA 8000 SA 8000 
–– AA1000AA1000

–– coduri de bune practicicoduri de bune practici
–– coduri de eticcoduri de eticăă

•• Instrumente de comunicareInstrumente de comunicare
–– EvaluEvaluăări şi audit socialri şi audit social

•• Raport socialRaport social
•• Raport de mediuRaport de mediu

–– Scheme de marcareScheme de marcare
•• Responsabilitate socialResponsabilitate socialăă, echitate în afaceri, marcare ecologică, echitate în afaceri, marcare ecologică

•• Instrumente de management Instrumente de management 
•• Alte instrumenteAlte instrumente

–– Investiţii durabile şi responsabileInvestiţii durabile şi responsabile
–– Fonduri eticeFonduri etice
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PRO ACTIVE

StandardStandardee

•• Rol esenţial în asigurarea unor nivele Rol esenţial în asigurarea unor nivele 
acceptabile de calitate, securitate, fiabilitate, acceptabile de calitate, securitate, fiabilitate, 
eficienţă şi interschimbabilitateeficienţă şi interschimbabilitate

•• “A standardiza înseamnă a alege cea mai bună “A standardiza înseamnă a alege cea mai bună 
metodmetodăă, dintre multele posibile, şi de a o aplica , dintre multele posibile, şi de a o aplica 
pentru a obţine rezultatul dorit. Standardizarea pentru a obţine rezultatul dorit. Standardizarea 
înseamnă în fapt uniformizarea metodelor înseamnă în fapt uniformizarea metodelor 
utilizate la nivelul celor mai bune cunoscute.” utilizate la nivelul celor mai bune cunoscute.” 
(Henry Ford, 1926)(Henry Ford, 1926)
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PRO ACTIVE

StandardStandardele înseamnă în generalele înseamnă în general::

•• Acceptare voluntarAcceptare voluntară ă şi consens, nu obligativitateşi consens, nu obligativitate

•• Angajare, efort şi investiţii pentru Angajare, efort şi investiţii pentru 
implementarea şi păstrarea unui standardimplementarea şi păstrarea unui standard

•• Beneficii pentru toate pBeneficii pentru toate păărţile interesaterţile interesate
–– De exemplu, ISO 9000 şi ISO 14000:De exemplu, ISO 9000 şi ISO 14000:

•• peste 640.000 de organizaţii din peste 64 de ţări utilizează peste 640.000 de organizaţii din peste 64 de ţări utilizează 
aceste standarde, pentru managementul calitaceste standarde, pentru managementul calităăţii şi al ţii şi al 
mediului.mediului.
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PRO ACTIVE

ISO 14001 ISO 14001 sporeşte avantajelesporeşte avantajele
competitivecompetitive

•• Viteza de obţinere a avantajelor implementării sistemului de Viteza de obţinere a avantajelor implementării sistemului de 
management de mediu depinde de:management de mediu depinde de:
–– Starea şi nivelul de complexitate al sistemului de management exStarea şi nivelul de complexitate al sistemului de management existent istent 
–– Gradul de risc pentru mediuGradul de risc pentru mediu

•• Avantajele implementAvantajele implementăării unui sistem de management de mediurii unui sistem de management de mediu
–– Economii financiare şi perioade mai scurte de recuperare a invesEconomii financiare şi perioade mai scurte de recuperare a investiţiilortiţiilor
–– Canale de comunicare şi competenţe mai bune Canale de comunicare şi competenţe mai bune 
–– Atragerea de noi clienţi şi parteneri de afaceri şi satisfacereaAtragerea de noi clienţi şi parteneri de afaceri şi satisfacerea cerinţelor cerinţelor 

clienţilorclienţilor
–– Rezultate mai bune, referitoare la performanţe de mediu îmbunătăRezultate mai bune, referitoare la performanţe de mediu îmbunătăţite, ţite, 

respectarea cerinţelor legale şi eficienţă materială şi energetirespectarea cerinţelor legale şi eficienţă materială şi energeticcă ă sporitesporite
–– Imagine mai bunImagine mai bunăă
–– Dialog şi relaţii mai bune cu toate părţile interesateDialog şi relaţii mai bune cu toate părţile interesate



SME PAM Nov. 2004 CNIPMMR 48

 

PRO ACTIVE

SStandardeletandardele ssocialociale referitoare la CSRe referitoare la CSR

•• SA8000 SA8000 (Social (Social AccountabilityAccountability 8000) 8000) –– Standardul  Standardul 
pentru evaluarea responsabilitpentru evaluarea responsabilităăţii socialeţii sociale
–– Cel mai important standard internaţional referitor la  Cel mai important standard internaţional referitor la  

caracterul etic al originii produselorcaracterul etic al originii produselor

•• AA1000AA1000 ((AccountAbilityAccountAbility 1000)1000)
–– standard ce urmstandard ce urmăăreşte procesele de demonstrare a reşte procesele de demonstrare a 

responsabilitresponsabilităăţii sociale şi etice, audit şi raportareţii sociale şi etice, audit şi raportare
–– A fost publicat în nov. 1999A fost publicat în nov. 1999
–– În 2002, Institutul de responsabilitate socială şi etică (ISEA, În 2002, Institutul de responsabilitate socială şi etică (ISEA, 

sau sau AccountAbilityAccountAbility) a lansat noua serie de standarde ) a lansat noua serie de standarde 
AA1000S, care include şi formulare de raportareAA1000S, care include şi formulare de raportare

–– Primul standard din serie este cel referitor la asigurarea Primul standard din serie este cel referitor la asigurarea 
responsabilitresponsabilităăţii sociale, iar versiunea finală a apărut în ţii sociale, iar versiunea finală a apărut în 
martie 2003martie 2003
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PRO ACTIVE

Evaluarea responsabilitEvaluarea responsabilităăţii sociale ţii sociale 

•• Declaraţia socială Declaraţia socială -- Social Social StatementStatement (SS)(SS)
–– Instrument utilizat pentru a evalua / raporta Instrument utilizat pentru a evalua / raporta 

acţiunile pentru aplicarea CSRacţiunile pentru aplicarea CSR
•• Set de indicatori pe care firma  a decis sSet de indicatori pe care firma  a decis săă--i atingi atingă ă 

•• Decizia este luatDecizia este luată ă în mod voluntar. în mod voluntar. 

•• StandardizeazStandardizează ă metodele de culegere şi de prezentare a metodele de culegere şi de prezentare a 
informaţiilor, pentru a permite evaluarea şi compararea informaţiilor, pentru a permite evaluarea şi compararea 
rezultatelor.rezultatelor.

–– Declaraţia socială nu înlocuieşte metodele interne Declaraţia socială nu înlocuieşte metodele interne 
alese de firmalese de firmăă, dar este o form, dar este o formă ă de comunicare a de comunicare a 
performanţelor în domeniul responsabilităţii socialeperformanţelor în domeniul responsabilităţii sociale
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PRO ACTIVE

Set de indicatori ai declaraţiei socialeSet de indicatori ai declaraţiei sociale
•• Are la bazAre la bază ă definirea unor indicatori de performanţă definirea unor indicatori de performanţă 

care scare să ă reflecte implicarea în CSR.reflecte implicarea în CSR.
•• Exemple de indicatori:Exemple de indicatori:

–– Resursele umaneResursele umane
•• Structura personalului Structura personalului 
•• Fluctuaţia personalului Fluctuaţia personalului 
•• Egalitatea de şanse Egalitatea de şanse 
•• Training Training 
•• NumNumăărul de ore de lucru pe categorii de personal rul de ore de lucru pe categorii de personal 
•• Nivelul de salarizare Nivelul de salarizare 
•• NumNumăărul de absenţe de la lucru rul de absenţe de la lucru 
•• Avantajele oferite angajaţilor Avantajele oferite angajaţilor 
•• Relaţiile de muncă Relaţiile de muncă 
•• Comunicarea internComunicarea internă ă 
•• SSăănnăătatea şi securitatea la locul de muncătatea şi securitatea la locul de muncă
•• Satisfacţia angajaţilor Satisfacţia angajaţilor 
•• Respectarea drepturilor angajaţilor Respectarea drepturilor angajaţilor 
•• MMăăsurile disciplinare şi conflictele de muncăsurile disciplinare şi conflictele de muncă
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PRO ACTIVE

Set de indicatori ai declaraţiei sociale (2)Set de indicatori ai declaraţiei sociale (2)
•• Acţionari / parteneri de afaceri şi comunitatea financiarăAcţionari / parteneri de afaceri şi comunitatea financiară

–– Structura capitalului Structura capitalului 
–– PlPlăăţi către acţionari/parteneri (indicatori referitori la valoarea ţi către acţionari/parteneri (indicatori referitori la valoarea acţiunilor) acţiunilor) 
–– Fluctuaţia preţului capitaluluiFluctuaţia preţului capitalului
–– Cotarea acţiunilor Cotarea acţiunilor 
–– Conducerea afacerilor Conducerea afacerilor 
–– Beneficii şi servicii oferite acţionarilor/partenerilor Beneficii şi servicii oferite acţionarilor/partenerilor 
–– Relaţiile cu investitoriiRelaţiile cu investitorii

•• ClienţiiClienţii
–– Caracterizare generalCaracterizare generală ă 
–– Maturitatea pieţeiMaturitatea pieţei
–– Satisfacţia / loialitatea clienţilorSatisfacţia / loialitatea clienţilor
–– Informaţii şi recunoaştere produse/servicii (securitate, certifiInformaţii şi recunoaştere produse/servicii (securitate, certificare voluntarcare voluntarăă) ) 
–– Produse şi servicii etice şi ecologiceProduse şi servicii etice şi ecologice
–– Politici de promovare (respectPolitici de promovare (respectarea marea măăsurilor de autosurilor de auto--control) control) 
–– Protejarea datelor private Protejarea datelor private 

•• Furnizori  Furnizori  
–– Politici pentru managementul furnizorilor Politici pentru managementul furnizorilor 
–– Proceduri de achiziţie Proceduri de achiziţie 
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PRO ACTIVE

Set de indicatori ai declaraţiei sociale (3)Set de indicatori ai declaraţiei sociale (3)
•• Parteneri financiariParteneri financiari

–– Relaţiile cu băncile Relaţiile cu băncile 
–– Relaţiile cu companiile de asigurări Relaţiile cu companiile de asigurări 
–– Relaţiile cu instituţiile financiare (de exemplu, societăţile deRelaţiile cu instituţiile financiare (de exemplu, societăţile de leasing) leasing) 

•• Guvern, autoritGuvern, autorităăţi şi instituţii locale şi publiceţi şi instituţii locale şi publice
–– Impozite şi taxe Impozite şi taxe 
–– Relaţiile cu  autorităţile locale Relaţiile cu  autorităţile locale 
–– Coduri de bune practici şi reguli pentru respectarea legislaţieiCoduri de bune practici şi reguli pentru respectarea legislaţiei
–– Contribuţii, beneficii sau facilităţi de finanţare Contribuţii, beneficii sau facilităţi de finanţare 

•• ComunitateComunitate
–– Donaţii Donaţii 
–– Contribuţii directe în anumite direcţii Contribuţii directe în anumite direcţii 
–– Comunicare şi angajament faţă de comunitateComunicare şi angajament faţă de comunitate
–– Relaţiile cu media Relaţiile cu media 
–– Comunitatea virtualComunitatea virtualăă
–– Prevenirea corupţiei Prevenirea corupţiei 

•• Mediu Mediu 
–– Consumul de energie, materiale şi nivelul de poluare Consumul de energie, materiale şi nivelul de poluare 
–– Strategia de mediu şi relaţiile cu mediulStrategia de mediu şi relaţiile cu mediul
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PRO ACTIVE

Raportarea CSRRaportarea CSR
•• Cîteva caracteristici ale unei bune metode de raportare Cîteva caracteristici ale unei bune metode de raportare 
şi transparenţă:şi transparenţă:
–– angajament de angajament de sussus--înîn--josjos pentru asigurarea transparenţeipentru asigurarea transparenţei
–– Implicarea pImplicarea păărţilor interesate relevante, atît interne, cît şi rţilor interesate relevante, atît interne, cît şi 

externeexterne
–– Selectarea adecvatSelectarea adecvată ă a limitelor sistemului evaluat (a limitelor sistemului evaluat (de de 

exemplu, dacexemplu, dacă ă se includ sau nu relaţiile cu furnizorii, sau se includ sau nu relaţiile cu furnizorii, sau 
impactul de mediu dupimpactul de mediu după ă evacuarea deşeurilor)evacuarea deşeurilor)

–– Standarde internaţionale integrate în sistemul de managementStandarde internaţionale integrate în sistemul de management
–– MMăăsurarea cu precizie a performanţelorsurarea cu precizie a performanţelor
–– Utilizarea de canale adecvate de comunicareUtilizarea de canale adecvate de comunicare
–– Explicitarea criteriilor pentru alegerea indicatorilor utilizaţiExplicitarea criteriilor pentru alegerea indicatorilor utilizaţi
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PRO ACTIVE

Sisteme de marcareSisteme de marcare

•• Prin marcare, se respectPrin marcare, se respectă ă dreptul consumatorilor la  dreptul consumatorilor la  
informare. Marcareainformare. Marcarea poate fi voluntar poate fi voluntarăă. S. Sistemul ales istemul ales 
trebuie strebuie să ă fie implementat întrfie implementat într--o manieră obiectivă, o manieră obiectivă, 
transparenttransparentăă, credibil, credibilă ă şi nediscriminatorie, şi nediscriminatorie, respectîndrespectînd
regulile internaţionale şi regulile de concurenţă regulile internaţionale şi regulile de concurenţă 
aplicabile. aplicabile. 
–– EUEU--EcolabelEcolabel (“(“thethe FlowerFlower”) se acordă produselor ecologice de  ”) se acordă produselor ecologice de  

calitate înaltă. Acest însemn este o metodă transparentă şi calitate înaltă. Acest însemn este o metodă transparentă şi 
credibilcredibilăă, pentru c, pentru că ă este certificateste certificată ă conformitatea cu un set de conformitatea cu un set de 
criterii, verificatcriterii, verificată ă şi monitorizată de un organism de terţă şi monitorizată de un organism de terţă 
parte. Consumatorul poate avea încredere că produsul ce parte. Consumatorul poate avea încredere că produsul ce 
poartpoartă ă semnul florii este unul dintre produsele care respectsemnul florii este unul dintre produsele care respectă ă 
cel mai bine cerinţele ecologice.cel mai bine cerinţele ecologice.

–– FairFair--trade trade LabellingLabelling Organisations (FLO) Organisations (FLO) –– a lansat un sistem a lansat un sistem 
de evidenţiere a firmelor cu performanţe recunoscute pe piaţă. de evidenţiere a firmelor cu performanţe recunoscute pe piaţă. 
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PRO ACTIVE

Etica în afaceriEtica în afaceri
•• FormuleazFormulează ă şi analizează regulile etice în lumea şi analizează regulile etice în lumea 

afacerilorafacerilor
•• UrmUrmăăreşte crearea unui sistem de valori şi de  norme reşte crearea unui sistem de valori şi de  norme 

referitoare la comportamentul în afaceri referitoare la comportamentul în afaceri –– ce trebuie  ce trebuie 
ffăăcut şi ce nu se facecut şi ce nu se face

•• Aristotel a pus douAristotel a pus două ă întrebări morale, valabile şi astăzi, întrebări morale, valabile şi astăzi, 
în orice domeniu de activitateîn orice domeniu de activitate
–– O întrebare referitoare la ACŢIUNE:O întrebare referitoare la ACŢIUNE:

•• Cum ar trebui sCum ar trebui să ă acţionez? acţionez? 
–– RRăăspunsurile apar preponderent în documentele cu caracter legal, îspunsurile apar preponderent în documentele cu caracter legal, în n 

coduri de conduitcoduri de conduităă, politici şi standarde, , politici şi standarde, reglementîndreglementînd de obicei  de obicei 
activitatea umanactivitatea umanăă, inclusiv afacerile., inclusiv afacerile.

–– O întrebare referitoare la CARACTER:O întrebare referitoare la CARACTER:
•• Ce fel de persoanCe fel de persoană ă ar trebui sar trebui să ă fiu?fiu?

–– RRăăspunsurile apar preponderent în educaţie, managementul resurselospunsurile apar preponderent în educaţie, managementul resurselor r 
umane, leadership şi politică.umane, leadership şi politică.
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PRO ACTIVE

Spaţiul tridimensional al activităţii Spaţiul tridimensional al activităţii 
unei întreprinderiunei întreprinderi

ETICĂ

NON-ETICĂ

PIERDERE

PROFIT

ILEGAL LEGAL
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PRO ACTIVE

Etica înseamnă:Etica înseamnă:

•• CunoştinţeCunoştinţe
–– FurnizeazFurnizează ă reguli de conduitreguli de conduită ă 

•• Virtute şi practica virtuţiiVirtute şi practica virtuţii
–– FurnizeazFurnizează ă înţelepciune şi tărie de caracter, necesare înţelepciune şi tărie de caracter, necesare 

pentru aplicarea regulilor de conduitpentru aplicarea regulilor de conduită ă în situaţii în situaţii 
specificespecifice

•• Virtutea şi tăria de caracter implică atît Virtutea şi tăria de caracter implică atît 
sentimente cît şi acţiune.sentimente cît şi acţiune.
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PRO ACTIVE

Etica în afaceriEtica în afaceri
•• MoralitateMoralitate

•• Curaj şi credinţăCuraj şi credinţă

•• Oamenii au nevoie sOamenii au nevoie să ă aibaibă ă încredere în încredere în 
ceva/cinevaceva/cineva
–– de obicei,  ne plasde obicei,  ne plasăăm aceastm această ă necesitate de a crede cnecesitate de a crede că ă 

deciziile se iau în mod just, în două locuri:deciziile se iau în mod just, în două locuri:
•• LegiLegi

–– care constituie un set de reguli de comportament acceptat de care constituie un set de reguli de comportament acceptat de 
societate societate 

•• OameniOameni
–– Cei care trebuie sCei care trebuie să ă aplice judicios aceste reguliaplice judicios aceste reguli
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PRO ACTIVE

Teme de discuţie:Teme de discuţie:

•• Etica în afaceri şi moralitateaEtica în afaceri şi moralitatea

•• Etica în afaceri şi consumul de resurse naturaleEtica în afaceri şi consumul de resurse naturale

•• Etica în afaceri şi competitivitateaEtica în afaceri şi competitivitatea

•• Etica în afaceri şi costurile socialeEtica în afaceri şi costurile sociale

•• Etica în afaceri şi clienţiiEtica în afaceri şi clienţii

•• Etica în afaceri şi publicitateaEtica în afaceri şi publicitatea

•• Etica în afaceri şi discriminareaEtica în afaceri şi discriminarea

•• Etica în afaceri şi relaţiile de muncăEtica în afaceri şi relaţiile de muncă
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PRO ACTIVE

Reguli de eticReguli de etică ă întrîntr--o întreprindereo întreprindere

•• Responsabilitatea întreprinzătorului este să producă Responsabilitatea întreprinzătorului este să producă 
profit şi să se simtă bine.profit şi să se simtă bine.

•• Luînd în considerare regulile de etică din Luînd în considerare regulile de etică din 
întreprindere (codul de etică în afaceri), întreprindere (codul de etică în afaceri), 
întreprinzătorul (managerii)întreprinzătorul (managerii) trebuie strebuie să ă conducconducă ă 
întreprinderea astfel încît uneori interesele altor întreprinderea astfel încît uneori interesele altor 
ppăărţi implicate intră în contradicţie cu interesele rţi implicate intră în contradicţie cu interesele 
personalepersonale

•• Întotdeauna există riscul de conflictÎntotdeauna există riscul de conflict între propriileîntre propriile
intereseinterese şişi interesele de grupinteresele de grup
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PRO ACTIVE

Instrumente de managementInstrumente de management

•• Management strategicManagement strategic

•• Managementul schimbManagementul schimbăăriirii
–– GîndireaGîndirea strategic strategică ă 
–– Etapele managementului schimbEtapele managementului schimbăăriirii

•• Management risculuiManagement riscului
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PRO ACTIVE

Starea de fapt:Starea de fapt:
•• Fiecare organizaţieFiecare organizaţie

–– Are o istorie, puncte tari şi o culturăAre o istorie, puncte tari şi o cultură
–– Nu existNu există ă o singuro singură ă abordare strategicabordare strategică ă pentru a crea pentru a crea 

un optim.un optim.
•• UtilizîndUtilizînd aceleaşi cunoştinţe şi aceleaşi reguli de aceleaşi cunoştinţe şi aceleaşi reguli de 

judecatjudecatăă, dou, două ă persoane vor furniza soluţii persoane vor furniza soluţii 
diferite pentru aceeaşi problemă şi vor avea diferite pentru aceeaşi problemă şi vor avea 
atitudini diferite.atitudini diferite.

•• Oamenii Oamenii gîndescgîndesc diferit, ceea ce înseamnă  că diferit, ceea ce înseamnă  că 
abordarea şi rezolvarea problemelor se fac în abordarea şi rezolvarea problemelor se fac în 
mod diferit.mod diferit.
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PRO ACTIVE

Comunicarea schimbComunicarea schimbăăriirii

•• Probleme Probleme 

•• Mesaje cheieMesaje cheie

•• Informaţii corecteInformaţii corecte

•• Date de intrare şi feedback, despre:Date de intrare şi feedback, despre:
–– Performanţele economicePerformanţele economice
–– Nivelul satisfacţiei şi loialităţii clienţilorNivelul satisfacţiei şi loialităţii clienţilor
–– Reputaţia mărcii şi a produsuluiReputaţia mărcii şi a produsului
–– Satisfacţia, productivitatea şi loialitatea angajaţilor Satisfacţia, productivitatea şi loialitatea angajaţilor 
–– Relaţiile cu comunitatea locală şi autorităţile publiceRelaţiile cu comunitatea locală şi autorităţile publice
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PRO ACTIVE

Investiţiile social responsabileInvestiţiile social responsabile

•• Din ce în ce mai multe bănci şi fonduri de Din ce în ce mai multe bănci şi fonduri de 
investiţii iau în considerare factori sociali, investiţii iau în considerare factori sociali, 
ecologici şi de etică atunci cînd trebuie să ecologici şi de etică atunci cînd trebuie să 
deciddecidă ă realizarea de investiţii.realizarea de investiţii.

•• Unele firma pot afla cUnele firma pot afla că ă investitorii au criterii de investitorii au criterii de 
evaluare sau pun condiţii  referitoare la evaluare sau pun condiţii  referitoare la 
performanţele sociale sau ecologice, pe care le performanţele sociale sau ecologice, pe care le 
pot satisface relativ uşor atunci cînd pot pot satisface relativ uşor atunci cînd pot 
demonstra cdemonstra că ă utilizeazutilizează ă practici şi instrumente practici şi instrumente 
recunoscute, sau dacrecunoscute, sau dacă ă pot prezenta o declaraţie pot prezenta o declaraţie 
socialsocialăă..
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PRO ACTIVE

Cîteva Cîteva statisticstatisticii::

•• Politici sociale şi de mediu în funcţie de care se Politici sociale şi de mediu în funcţie de care se 
declardeclară ă ccă ă se ia decizia de a face investiţii se ia decizia de a face investiţii 
directe:directe:
–– 86 %: respect pentru drepturile omului86 %: respect pentru drepturile omului
–– 85 %: mediu favorabil pentru afaceri85 %: mediu favorabil pentru afaceri
–– 85 %: respect pentru mediu85 %: respect pentru mediu
–– 76 %: calitatea relaţiilor cu clienţii76 %: calitatea relaţiilor cu clienţii
–– 73 %: condiţiile şi atmosfera de lucru73 %: condiţiile şi atmosfera de lucru
–– 68%: politicile pentru satisfacţia angajaţilor68%: politicile pentru satisfacţia angajaţilor

•• Sursa: Sursa: TheThe European European SurveySurvey onon SociallySocially ResponsibleResponsible InvestmentInvestment andand thethe
FinancialFinancial CommunityCommunity, 2004, 2004
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PRO ACTIVE ConcluziiConcluzii

Ce pCe păărere aveţi?rere aveţi?



SME PAM Nov. 2004 CNIPMMR 67

 

PRO ACTIVE

Ce este de fCe este de făăcut?cut?
•• DacDacă ă este utileste utilă ă preocuparea pentru aplicarea preocuparea pentru aplicarea 

CSR, atunci se pot pune douCSR, atunci se pot pune două ă întrebări:întrebări:
–– Cum se pot îmbunătăţi competenţele personalului, Cum se pot îmbunătăţi competenţele personalului, 

pentru a putea satisface responsabilitatea socialpentru a putea satisface responsabilitatea socială  ă  
voluntar asumatvoluntar asumatăă? ? 

–– Este necesarEste necesară ă reorganizarea întreprinderii pentru a reorganizarea întreprinderii pentru a 
aplica principiile CSR, în loc să:aplica principiile CSR, în loc să:

•• Aplice metodele specifice managementului resurselor Aplice metodele specifice managementului resurselor 
umaneumane

•• Dezvolte departamentul de relaţii publice, pentru o mai Dezvolte departamentul de relaţii publice, pentru o mai 
bunbună  ă  comunicarecomunicare

•• Aplice Modelul de excelenţă în afaceri?Aplice Modelul de excelenţă în afaceri?
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PRO ACTIVE

CSR poate fi o soluţie:CSR poate fi o soluţie:

•• Luaţi în mod voluntar decizia de a implementa  Luaţi în mod voluntar decizia de a implementa  
principiile CSR, ca o poliţă de asigurare a principiile CSR, ca o poliţă de asigurare a 
afacerii pe termen lung afacerii pe termen lung 

•• Analizaţi domeniul de activitate şi modul de Analizaţi domeniul de activitate şi modul de 
organizare a firmeiorganizare a firmei

•• Identificaţi priorităţile pe care să le abordaţi în Identificaţi priorităţile pe care să le abordaţi în 
mod eficientmod eficient

•• Dezvoltaţi competenţele şi practicile necesare Dezvoltaţi competenţele şi practicile necesare 
pentru a avea succes şi apentru a avea succes şi a--l face publicl face public
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PRO ACTIVE

Acţiunile viitoare pot fi:Acţiunile viitoare pot fi:

•• Planificarea şi implementarea măsurilor Planificarea şi implementarea măsurilor 
specifice, luînd în considerare cele mai adecvate specifice, luînd în considerare cele mai adecvate 
instrumente ale CSRinstrumente ale CSR

•• Evaluaţi rezultatele şi planificaţi acţiunile Evaluaţi rezultatele şi planificaţi acţiunile 
corectivecorective

•• Faceţi publice rezultatele şi experienţele Faceţi publice rezultatele şi experienţele 
acumulateacumulate
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PRO ACTIVE

Cum se poateCum se poate selectselecta cel mai bun a cel mai bun 
instrument pentru a aplicainstrument pentru a aplica CSR?CSR?

•• Beneficiile utilizBeneficiile utilizăării unui instrument, sau adoptarea unei bune rii unui instrument, sau adoptarea unei bune 
practici, pot fi maximizate prin consultarea celor mai relevantepractici, pot fi maximizate prin consultarea celor mai relevante p păărţi rţi 
interesate. Prin cunoaşterea aşteptărilor părţilor interesate, interesate. Prin cunoaşterea aşteptărilor părţilor interesate, 
întreprinderii îi va fi mai uşor să:întreprinderii îi va fi mai uşor să:
–– Identifice ariile în care implementarea CSR poate aduce beneficiIdentifice ariile în care implementarea CSR poate aduce beneficiile cele mai ile cele mai 

semnificativesemnificative
–– FacFacă ă o alegere mai în cunoştinţă de cauză a instrumentului sau practio alegere mai în cunoştinţă de cauză a instrumentului sau practicii de cii de 

aplicataplicat
–– Înţeleagă mai bine implicaţiile practice ale utilizării metodei Înţeleagă mai bine implicaţiile practice ale utilizării metodei alese, asupra alese, asupra 

întreprinderiiîntreprinderii
–– Implementeze practicile sau sImplementeze practicile sau să ă utilizeze instrumentul alesutilizeze instrumentul ales
–– Obţină feedback, pentru a vedea dacă schimbările introduse au deObţină feedback, pentru a vedea dacă schimbările introduse au determinat terminat 

obţinerea beneficiilor scontate, obţinerea beneficiilor scontate, evaluîndevaluînd eficacitatea şi eficienţa măsurilor luate eficacitatea şi eficienţa măsurilor luate 
–– atît din punctul de vedere al părţilor interesate, cît şi prin atît din punctul de vedere al părţilor interesate, cît şi prin evidenţierea evidenţierea 
semnificaţiei informaţiilor furnizate publicului, despre performsemnificaţiei informaţiilor furnizate publicului, despre performanţele obţinuteanţele obţinute

–– Crearea unei relaţii de încredere între firmă ţi părţile interesCrearea unei relaţii de încredere între firmă ţi părţile interesateate
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PRO ACTIVE

CheckCheck--list list pentru selectarea unei pentru selectarea unei 
metode de aplicare ametode de aplicare a CSRCSR

•• Pentru a alege bine instrumentul sau metoda de aplicat, trebuie Pentru a alege bine instrumentul sau metoda de aplicat, trebuie 
verificat cverificat că ă satisface necesitsatisface necesităăţile specifice:ţile specifice:
–– Va avea rezultate bune şi pe termen mediu şi lung?Va avea rezultate bune şi pe termen mediu şi lung?
–– Va permite depVa permite depăăşirea obstacolelor?şirea obstacolelor?
–– Este adecvatEste adecvat((ăă) p) pentru mentru măărimea şi natura organizaţiei?rimea şi natura organizaţiei?
–– Va ajuta organizaţia pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediVa ajuta organizaţia pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu, u, 

sociale sau obiectivele specifice stabilite în mod voluntar?sociale sau obiectivele specifice stabilite în mod voluntar?
–– Va conduce organizaţia către progres şi inovare?Va conduce organizaţia către progres şi inovare?
–– Va determina o mai bunVa determina o mai bună ă transparenţă a activităţilor firmei şi o transparenţă a activităţilor firmei şi o 

îmbunătăţire a relaţiilor cu toate părţile interesate?îmbunătăţire a relaţiilor cu toate părţile interesate?
–– Va permite o comunicare mai bunVa permite o comunicare mai bună ă cu diferitele tipuri pcu diferitele tipuri păărţi interesate, de rţi interesate, de 

exemplu clienţi, investitori, angajaţi?exemplu clienţi, investitori, angajaţi?
–– Este dezvoltate prin implicarea majoritEste dezvoltate prin implicarea majorităăţii relevante de părţi interesate?ţii relevante de părţi interesate?
–– ExistExistă ă o structuro structură ă care scare să ă acorde asistenţă pe parcursul implementării acorde asistenţă pe parcursul implementării 

metodei alese, metodei alese, furnizîndfurnizînd beneficii de imagine  şi o eficienţă sporită?beneficii de imagine  şi o eficienţă sporită?
–– Este credibilEste credibil((ăă) p) pentru pentru păărţile interesate?rţile interesate?
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PRO ACTIVE

Bariere faţă de CSR în IMMBariere faţă de CSR în IMM--uri:uri:

•• Necunoaşterea principiilor şi avantajelor CSRNecunoaşterea principiilor şi avantajelor CSR
•• lipsa  de relevanţă pentru marea majoritate, lipsa  de relevanţă pentru marea majoritate, 

confruntatconfruntată ă cu problemele de supravieţuirecu problemele de supravieţuire
•• Percepţia de creştere a birocraţiei, prin Percepţia de creştere a birocraţiei, prin 

renunţarea la luarea deciziilor în mod intuitiv şi renunţarea la luarea deciziilor în mod intuitiv şi 
prin standardizareprin standardizare

•• Cost perceput ca mare (timp / resurse)Cost perceput ca mare (timp / resurse)
•• Inerţia managementului şi concentrarea asupra Inerţia managementului şi concentrarea asupra 

rezultatelor pe termen scurtrezultatelor pe termen scurt
•• Lipsa de cunoştinţe şi experienţă adecvateLipsa de cunoştinţe şi experienţă adecvate
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PRO ACTIVE

Fii diferit, altfel dispari de pe piaţă Fii diferit, altfel dispari de pe piaţă ……

•• Etape în aplicarea CSR:Etape în aplicarea CSR:
–– Luarea deciziei strategiceLuarea deciziei strategice
–– Identificarea ameninţărilor exterioare pentru Identificarea ameninţărilor exterioare pentru 

întreprindere, pe termen mediu şi lungîntreprindere, pe termen mediu şi lung
–– Consultarea cu alte pConsultarea cu alte păărţi interesaterţi interesate
–– Crearea unei strategii de aplicare şi planificarea Crearea unei strategii de aplicare şi planificarea 

acţiunilor de implementareacţiunilor de implementare
–– ImplementareImplementare
–– Monitorizarea şi comunicarea rezultatelor Monitorizarea şi comunicarea rezultatelor 
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PRO ACTIVE

Avantaje posibile prin aplicareaAvantaje posibile prin aplicarea CSRCSR
•• Performanţe financiare îmbunătăţitePerformanţe financiare îmbunătăţite
•• Costuri de producţie mai miciCosturi de producţie mai mici
•• Afaceri durabile  / afaceri eticeAfaceri durabile  / afaceri etice
•• Eficienţă pe termen lung a investiţiilorEficienţă pe termen lung a investiţiilor
•• Reputaţie îmbunătăţită pentruReputaţie îmbunătăţită pentru

–– clienţi, potenţialii angajaţi, autorităţi publice, comunitateclienţi, potenţialii angajaţi, autorităţi publice, comunitate
•• Fidelizarea angajaţilorFidelizarea angajaţilor

–– CulturCultură ă organizaţională adecvată, motivare, Competenţe mai buneorganizaţională adecvată, motivare, Competenţe mai bune
•• Productivitate crescutProductivitate crescutăă
•• Inovarea produsului  /avantaje competitiveInovarea produsului  /avantaje competitive
•• Competenţe mai bune pentru managementul riscului şi Competenţe mai bune pentru managementul riscului şi 

managementul crizeimanagementul crizei
•• Valori adecvate / motivarea şi satisfacţia angajaţilorValori adecvate / motivarea şi satisfacţia angajaţilor
•• Contribuţii pentru bunăstarea comunităţii localeContribuţii pentru bunăstarea comunităţii locale
•• RRăăspuns rapid la cerinţele clienţilorspuns rapid la cerinţele clienţilor
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PRO ACTIVE

Avantaje posibile prin aplicareaAvantaje posibile prin aplicarea CSRCSR
(2)(2)

•• Reţea fiabilă de furnizori locali şi alte Reţea fiabilă de furnizori locali şi alte 
oportunitoportunităăţi de relaţii de afaceriţi de relaţii de afaceri

•• Clienţi fideliClienţi fideli

•• Imagine pozitivImagine pozitivă ă în presăîn presă

•• MîndriaMîndria angajaţilor, ca deschizători de drum angajaţilor, ca deschizători de drum 
–– CSR poate fi consideratCSR poate fi considerată ă ca un instrument de  ca un instrument de  

marketing deosebit de valoros şi ca o metodă gratuită marketing deosebit de valoros şi ca o metodă gratuită 
de a face reclamde a face reclamă ă propriei afaceri.propriei afaceri.
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PRO ACTIVE

Deci Deci ……

•• Ce planuri aveţi pentru viitor?Ce planuri aveţi pentru viitor?

•• VVă ă intereseazinteresează ă CSR?CSR?

•• Nu Nu sînteţisînteţi încă convins(ă)?încă convins(ă)?

ŞŞTIUTIU

POTPOT
VREAUVREAU
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PRO ACTIVE

ExerciţiuExerciţiu

•• GîndinduGîndindu--vvăă la domeniul dvs. specific de la domeniul dvs. specific de 
activitate şi la firma dvs.,activitate şi la firma dvs.,
–– Cum vedeţi aplicarea CSR?Cum vedeţi aplicarea CSR?
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PRO ACTIVE

Exemple:Exemple:
•• O bancO bancăă::

–– Poate avea preocupPoate avea preocupăări pentruri pentru
•• combatere a excluderii socialecombatere a excluderii sociale
•• Reducerea de personalReducerea de personal
•• Aspecte legate de discriminareAspecte legate de discriminare

•• Un comerciantUn comerciant::
–– Provenienţă etică a mărfurilorProvenienţă etică a mărfurilor
–– Comportament eticComportament etic
–– Asistenţă oferită clienţilorAsistenţă oferită clienţilor
–– Calitatea produselor şi serviciilor comercializateCalitatea produselor şi serviciilor comercializate
–– Protejarea datelor personale ( datele personale ale angajaţilor,Protejarea datelor personale ( datele personale ale angajaţilor, clienţilor, clienţilor, 

furnizorilor)furnizorilor)
•• O întreprindere minierăO întreprindere minieră::

–– Drepturile de proprietateDrepturile de proprietate
–– SSăănnăătatea şi securitatea angajaţilortatea şi securitatea angajaţilor
–– Protecţia mediului şi conservarea resurselorProtecţia mediului şi conservarea resurselor
–– Distribuţia transparentă a veniturilorDistribuţia transparentă a veniturilor
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ConcluziiConcluzii

“Aproape întotdeauna este mai uşor să începi ceva, decît să termini ceva.”Legea D-nei Agnes
Allen

“Succesul poate fi 

obţinut numai dacă 

în plan a 

fost prevăzut un 

mecanism de 

apărare

în caz de eşec.”

Legea lui Boyle
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”Grăbeşte-te să 

faci ceea ce nu 

este urgent, ca 

să ai timp să faci 

rapid ceea ce 

este  urgent!"

ConcluziiConcluzii
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Informaţii utileInformaţii utile

•• www.csreurope.orgwww.csreurope.org

•• www.smekey.orgwww.smekey.org

•• www.infoeuropa.rowww.infoeuropa.ro

•• www.cnipmmr.rowww.cnipmmr.ro

•• www.smeprojects.rowww.smeprojects.ro


