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CUVÂNT INTRODUCTIV

Responsabilitatea Socială a Companiilor (Corporate Social Responsibi-
lity - CSR) este un concept recent apărut în terminologia și practică 
folosite de companiile din România. În timp ce companiile multinaţionale 
și marile companii românești au început să-și dezvolte, treptat, o cultură 
proprie de responsabilitate socială, conceptul de CSR este unul mai puţin 
cunoscut în sfera Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) în timp ce, în cele 
mai multe cazuri, autorităţile publice de la nivel central, local și regi-
onal nu dezvoltă activităţi de promovare a conceptului CSR în benefi-
ciul comunităţilor în care funcţionează, astfel implicarea în campanii de 
responsabilitate socială fiind extrem de slabă. Prin intermediul acestui 
material, ne propunem să familiarizăm reprezentanţii întreprinderilor 
cu privire la termenul de Responsabilitate Socială a Companiilor și să le 
oferim acestora o viziune complexă asupra implementării de strategii de 
CSR, adaptate nevoilor și specificului mediului privat.
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CONCEPTUL DE RESPONSABILITATE 
SOCIALĂ A COMPANIILOR

Responsabilitatea Socială a Companiilor (Corporate Social Responsibility – 
CSR) este un subiect prezent din ce în ce mai mult pe piaţa mediului 
de afaceri din România, și care tinde să ia amploare. Cu toate acestea, 
conceptul de Responsabilitate Socială a Companiilor (CSR) este încă în 
faza embrionară în România. Conceptul este originar din Statele Unite ale 
Americii și a început să fie promovat la nivel european la jumătatea anilor 
’80. Consiliul Mondial al Afacerilor pentru Dezvoltare Durabilă definește 
Responsabilitatea Socială a Companiilor ca fiind “angajamentul permanent 
al companiilor de a se comporta în mod etic și de a contribui la dezvol-
tarea economică îmbunătăţind, în același timp, atât calitatea vieţii sala-
riaţilor și a familiilor acestora, cât și a comunităţilor locale și a societăţii 
în ansamblul ei”. Comisia Europeană a propus următoarea definiţie: „Res-
ponsabilitatea Socială a Companiilor este un concept prin care companiile 
integrează preocupările sociale și de mediu în activităţile lor operaţionale 
și în interacţiunea lor cu actorii interesaţi pe o bază voluntară”. În primă 
fază, acest concept era privit cu o oarecare reticenţă, fiind considerat 
ceva abstract și bizar. Cu timpul, acesta s-a dovedit a fi un instrument util 
pentru rezolvarea unor probleme cu caracter social. În cele ce urmează, 
sunt prezentate cele mai des întâlnite definiţii ale acestui termen, care 
pun accentul pe principalele caracteristici ale sale�
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Responsabilitatea Socială a Companiilor (Corporate Social Responsibility - 
CSR) este un concept recent apărut în terminologia și practică folosite de 
companiile din România. În timp ce companiile multinaţionale și marile 
companii românești au început să-și dezvolte, treptat, o cultură proprie 
de responsabilitate socială, conceptul de CSR este unul mai puţin cunos-
cut în sfera antreprenorilor si a îintreprinderilor, în timp ce, în cele mai 
multe cazuri, autorităţile publice de la nivel central, local și regional nu 
dezvoltă activităţi de promovare a conceptului CSR în beneficiul comu-
nităţilor în care funcţionează, astfel implicarea în campanii de responsa-
bilitate socială fiind extrem de slabă.

Prin intermediul acestui material, ne propunem să familiarizăm antre-
prenorii cu privire la termenul de Responsabilitate Socială a Companiilor 
și să le oferim acestora o viziune complexă asupra implementării de 
strategii de CSR.

Responsabilitatea Socială a Companiilor se definește ca fiind:

• Angajamentul organizaţiei de a contribui la dezvoltarea economică 
a comunităţii prin implicarea activă a angajaţilor, a familiilor aces-
tora, a comunităţii locale, a societăţii pe scară largă;

• Realizarea de activităţi comunitare, cu un impact ridicat asupra 
societăţii;

• Un concept prin care organizaţia decide să contribuie în mod volun-
tar la îmbunătăţirea comunităţii în care își desfășoară activitatea;

• O practică de afaceri transparentă și responsabilă faţă de societate;
• Relaţia pe care o dezvoltă o companie cu gama sa largă de sta-

keholderi (actori implicaţi). În această categorie sunt incluși clienţii, 
angajaţii, membrii comunităţii, investitorii etc;

• O investiţie realizată de companii pentru binele comunităţii/societăţii;
• Un contract între societate și sectorul de afaceri.

De-a lungul timpului, s-au identificat o serie de factori care au favorizat 
dezvoltarea acestui concept, după cum urmează:

• Revoluţia tehnologiilor informaţionale;
• Procesul globalizării;
• Consolidarea drepturilor consumatorilor;
• Creșterea neîncrederii publice faţă de instituţiile pieţei globale.



CONCEPTUL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ A COMPANIILOR

9

Responsabilitatea Socială a Companiilor este, în adevăratul sens al 
cuvântului, o cultură de afaceri ce cuprinde:

• Echitatea economică;
• Echitatea socială;
• Comportament corect;
• Relaţii transparente;
• Integritate;
• Principii morale;
• Investiţii în comunitate

Trebuie reţinut faptul că Responsabilitatea Socială a Companiilor asigură 
realizarea unei conexiuni puternice între mediul privat și comunitate, 
asigurând totodată dezvoltarea durabilă a companiei.

CSRul trebuie să fie atât o parte adiţională, cât și una integrată a afa-
cerii, și care trebuie să nu pericliteze buna desfășurare a activităţilor 
derulate de compania respectivă, ci să reprezinte o latură pozitivă de 
responsabilitate a business-ului faţă de societate, care generează bene-
ficii pentru societate și organizatie.

Responsabilitatea Socială a Companiilor are rolul de a îmbunătăţi calitatea 
vieţii și de a oferi cât mai multe oportunităţi pentru membrii societăţii.
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CONTEXT EUROPEAN

Există un acord în Europa cu privire la definirea CSR ca un concept prin 
care companiile integrează preocupări sociale și de mediu - pe bază de 
voluntariat – în afacerile lor, precum și în interacţiunea lor cu părţile 
interesate. Cu toate acestea, natura exactă și caracteristicile CSR vari-
ază în funcţie de diferite contexte naţionale și culturale. În unele ţări, 
aceasta este din ce în ce mai mult integrată într-o gamă largă de politici, 
în timp ce în altele, iniţiativele CSR sunt în curs de dezvoltare. Din-
colo de diversitatea statelor UE, se poate observa că obiectivele acestor 
politici diferite sunt adesea similare: promovarea dialogului cu părţile 
interesate și a parteneriatelor public-privat; consolidarea transparenţei 
și credibilitatea practicilor de RSC, creșterea gradului de conștientizare, 
diseminarea și acordarea de cele mai bune practici, precum și asigura-
rea unei legături mai solide și coerente între obiectivele de dezvoltare 
durabilă și a politicilor publice. La nivel european, provocarea constă în 
modul în care responsabilitatea socială a întreprinderilor poate contribui 
la obiectivul de la Lisabona și anume la construirea unei economii bazate 
pe cunoaștere dinamică, competitivă și de coeziune.

Majoritatea companiilor europene responsabile social se implică activ, încă 
de la înfiinţare, în susţinerea de numeroase proiecte din domenii variate 
precum mediu, cultură, sănătate, comportament civic și învăţământ.
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Frecvent este întâlnit modelul companiilor care își au sediul într-un anu-
mit stat și filiale în multe alte state diferite, iar aceste companii dezvoltă 
programe de CSR după modelul companiei mamă, în toate statele unde 
au filiale. Din acest motiv companiile au nevoie de sprijinul autorităţilor 
statului pentru a putea implementa și monitoriza programele mai ușor. 
Guvernele din Europa au fost mult mai active, posibil și datorită partene-
riatelor puternice cu mediul de afaceri. Guvernul Marii Britanii vorbește 
despre CSR ca despre “modul în care companiile iau în considerare influ-
enţa pe care o exercită asupra mediului economic, social și ambiant ca 
rezultat al activităţii, maximizând beneficiile și minimizând pierderile”. 
Marea Britanie are un minister pentru responsabilitate a corporaţiilor 
încă din 2000, iar 6 guverne europene cer ca fondurile de pensii să fie 
considerate practică socială când se fac decizii de investiţii.

Naţiunile Unite, Uniunea Europeană și Organizaţia pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică sunt doar trei dintre cele mai importante instituţii 
care s-au implicat în elaborarea unui cadru care să definească CSR și să 
stabilească indicatorii prin care poate fi evaluat acest concept într-un 
mod cât mai transparent. Astfel, la ora actuală, pentru a demostra că 
este „responsabilă” din punct de vedere social, o intreprindere trebuie 
să înţeleagă care sunt principiile CSR promovate la nivel internaţional și 
să reflecte aceste principii în activitatea proprie. Există patru direcţii 
promovate la nivel internaţional pentru companiile care aleg CSR:

• Drepturile omului

• Standardele de muncă

• Mediul înconjurător

• Lupta împotriva corupţiei.

Când înterprinderile europene, internaţionale își îndeplinesc aceste sar-
cini în conformitate cu instrumentele de referinţă, ele cooperează strâns 
cu stakeholderii (partenerii de interes) pentru a înţelege mai bine cum 
se promovează, implementează și monitorizează aceste valori și prin-
cipii. Stakeholderii din state diferite consideră cooperarea ca venind în 
sprijinul lor pentru a învăţa despre obstacolele și factorii de succes și 
astfel de a putea transpune aceste principii și valori în practică.
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Astfel, pe măsură ce statele și instituţiile internaţionale au realizat că 
adoptarea principiilor de CSR de către organizaţii servește obiectivele 
de dezvoltare durabilă, a apărut și nevoia unor standarde internaţionale 
pentru a se stabili ce înseamnă un comportament corporativ dezirabil. 
Încă din 2001, companiile europene au fost mai deschise către semna-
rea UN Global Compact și s-au angajat să respecte un set de norme 
internaţionale privind comportamentul responsabil social, așa cum au 
adoptat raportarea standardizată nonfinananciară a Global Reporting 
Initiative din 1997 pentru a emite rapoartele sociale detaliate și pentru 
a le fi auditate. Consiliul European de la Lisabona a făcut un apel special 
pentru companii pentru “un simţ al responsabilităţii sociale în ceea ce 
privește cele mai bune practici pe tot parcursul vieţii de învăţare, orga-
nizarea muncii, egalitatea de șanse, incluziunea socială și dezvoltare 
durabilă”.

Comisia Europeană a Agendei Sociale, susţinută ulterior de Consiliul 
European de la Nisa, a subliniat rolul responsabilităţii sociale a între-
prinderilor în abordarea ocupării forţei de muncă și consecinţele eco-
nomice și sociale ale pieţei și a condiţiilor de muncă în adaptarea la 
noua economie. În plus, Summit-ul European de la Nisa a invitat Comisia 
să implice companii într-un parteneriat cu partenerii sociali, ONG-uri, 
autorităţi locale și organismele care gestionează servicii sociale, astfel 
încât să se consolideze responsabilitatea lor socială. Consiliul European 
de la Stockholm a salutat iniţiativele luate de către întreprinderi pentru 
promovarea responsabilităţii sociale corporatiste și a făcut trimitere la 
cartea verde actuală, ca un mijloc de a încuraja un larg schimb de idei 
în scopul promovării iniţiativelor în acest domeniu.
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CONTEXT NAŢIONAL – 
CSR ÎN ROMÂNIA

CSR este un concept tot mai mult prezent în mediul de afaceri românesc. 
Principalii factori în acest proces sunt companiile multinaţionale care au 
transferat cultura organizaţională a acestora, la un nivel local. Ca și în 
cazul aproape oricărui concept importat, prezentat nevoii de asimilare 
accelerată, CSR a fost impus mai mult ca un curent în dezvoltare, decât 
ca un rezultat de conștientizare și aplicare.

Așa cum era de așteptat, într-un cadru social-economic care este încă în 
curs de dezvoltare, responsabilitatea socială a fost evaluată în România 
mai mult din motive comerciale decât din motive etice. Piaţa este din 
ce în ce mai competitivă, iar jucătorii au descoperit rapid potenţialul 
dimensiunii de responsabilitate socială în construirea imaginii și consoli-
darea reputaţiei lor.

În România, provocarea este să privești dincolo de această ipoteză și 
să încurajezi oamenii să realizeze că responsabilitatea socială nu este 
doar un instrument de consolidare a imaginii, ci un element esenţial al 
succesului pe termen lung, care este strâns legat de performanţa socială 
și de mediu a comunităţii.
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În ultimii ani, o serie de conferinţe au avut loc în România pe tema dez-
voltării durabile, dar acest concept este încă la început de drum. Com-
paniile din România care dau o importanţă deosebită dezvoltării durabile 
au fost în majoritate companii multinaţionale, care pun de fapt în prac-
tică cerinţele și politicile stabilite la sediile lor centrale.

În plus, programe de responsabilitate socială mai frecvent întâlnite sunt 
programe de asistenţă socială, programe de sprijin pentru fundaţii umani-
tare, donaţii și programe de cercetare și asistenţă educaţională. Implicarea 
în proiecte comunitare începe însă în mod treptat să aibă loc în România.

Ea nu mai poate fi privită ca o simplă tactică de construire a imaginii, 
ca o ofertă de publicitate sau ca un act de caritate, ci ca un element 
esenţial în dezvoltarea activităţii de afaceri, care conduce la un succes 
pe termen lung, succes conectat direct la performanţele sociale și eco-
nomice ale comunităţii în care își desfășoară activitatea întreprinderea.

România a găzduit în anii 2006 - 2012 primele conferinţe internaţionale 
în materie de CSR în Europa de Est (CSR06 – Investing in the future; 
CSR07 – The Power to change; CSR08 – Living the green; CR09 – Tur-
ning innovation into responsibility; CSR10 – Pulling in the right direction; 
CSR12 – The new geography of CSR and Sustainability), care se ocupă de 
toate aspectele legate de CSR: de afaceri, conduită, relaţiile cu angaja-
ţii, de sănătate la locul de muncă și de siguranţă, sistemele de monito-
rizare și de comunitate implicate etc. Uniunea Europeană, Organizaţia 
Naţiunilor Unite și Organizaţia Europeană pentru Cooperare și Dezvoltare 
sunt trei dintre cele mai importante instituţii implicate în elaborarea 
unui cadru de definire CSR și de stabilire a indicatorilor prin care acesta 
poate fi evaluat în mod transparent�

Acest cadru a fost însoţit de recomandări și principii care ghidează auto-
rităţile statelor și autorităţile locale în formularea politicilor publice care 
promovează CSR, asigură transparenţa și sprijină iniţiativele în acest 
domeniu. Mai mult, luând în considerare necesitatea de aplicare a con-
ceptului la nivel naţional, este necesar pentru România să asigure un 
contact mai bun și continuu cu experienţa europeană - bune practici în 
domeniu. Acest transfer de experienţă este necesar pentru aducerea 
pieţii românești la nivelul normelor și experienţei ţărilor cu o tradiţie 
mai îndelungată în ceea ce privește CSR.
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RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 
A ÎNTREPRINDERILOR

Responsabilitatea Socială este esenţială pentru asigurarea prosperităţii 
pe termen lung a întreprinderilor și pune accent pe dimensiunea umană 
a afacerilor, reprezentând un liant cu societatea, în general, și cu comu-
nitatea în care compania este localizată, în particular.

Pe măsură ce intreprinderile se confruntă cu provocările unui mediu în 
schimbare, acestea sunt din ce în ce mai conștiente de faptul că respon-
sabilitatea socială a întreprinderilor poate fi de o valoare economică 
puternică. Deși principala responsabilitate a unei întreprinderi este să 
genereze profit, acesta poate în același timp, să contribuie la obiec-
tivele sociale și de mediu, prin integrarea responsabilităţii sociale ca 
o investiţie strategică în activitatea companiei.

Responsabilitatea socială a firmelor este alegerea managerilor de 
a întreprinde acţiuni care protejează și îmbunătăţesc atât bunăstarea 
societăţii, cât și interesele organizaţiei.
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În evoluţia sa termenul de responsabilitate socială a preluat diverse 
abordări:

• obligaţie socială;
• reacţie socială;
• răspundere socială.

Responsabilitatea socială e bine sa fie tratată ca o investiţie, nu ca un 
cost, asemenea managementului calităţii. Astfel de companii pot avea 
o abordare cuprinzătoare atat financiară, comercială, cât și socială, ce 
conduce la o viziune pe termen lung, ce implică minimalizarea riscurilor.

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ

Obligaţia asumată în mod liber de o firmă, dincolo de obligaţiile 
legale sau de cele impuse de restricţiile economice, de a urmări obiec-
tive pe termen lung care sunt în folosul societăţii.

Sursa: După Stephan P. Robbins, Mary Coulter, 1996, p.148

Responsabilitatea socială reprezintă o modalitate de a soluţiona o parte 
din problemele care afectează în mod real comunitatea, fiind un instru-
ment practic, orientat către rezultate, care oferă soluţii optime și opor-
tunităţi pentru rezolvarea problemelor de ordin social și ecologic, prin 
implicarea activă a întreprinderilor.

Totodată, responsabilitatea socială are un impact pozitiv asupra com-
petitivităţii întreprinderilor, cele mai puternice dovezi ale unui impact 
pozitiv a responsabilităţii sociale asupra competitivităţii fiind în cazurile 
de resurse umane, de gestionare a riscurilor și a reputaţiei și de inovaţie.

Reputaţia unei întreprinderi din punctul de vedere al responsabilităţii 
sociale devine tot mai importantă deoarece sporește șansele companiei 
în ceea ce privește recrutarea de personal competitiv, de acceptare de 
către potenţiali clienţi etc.

Responsabilitatea socială reprezintă o componentă esenţială a riscurilor 
și a reputaţiei de management pentru multe intreprinderi și devine un 
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factor din ce în ce mai important pentru creșterea competitivităţii și 
poziţionarea companiei pe piaţă.

Confruntarea cu probleme în materie de CSR precum transparenţa, drep-
turile omului, precum și gestionarea riscurilor, a condus ca întreprinde-
rile să descopere un impact pozitiv suplimentar în activitatea de CSR.

Orice întreprindere poate dezvolta strategii de CSR, indiferent de 
domeniul și de aria sa de activitate. Însă, chiar dacă un business dez-
voltă programe de CSR, succesul acestuia nu se va obţine decât dacă 
publicul ţintă este informat cu privire la aceste acţiuni. În acest sens, 
comunicarea practicilor CSR deţine un rol primordial.

Companiile care aleg să fie transparente și să arate că este responsabilă 
social, au nevoie să înţeleagă care sunt principiile de CSR promovate la 
nivel internaţional și să raporteze periodic în privinţa integrării acestor 
principii în activităţile sale.

În viziunea UN Global Compact companiile trebuie:

Drepturile  
Omului:

1. să sprijine și să respecte drepturile omului;
2.  să se asigure că nu sunt complici la  

încălcarea drepturilor omului.

Standarde  
de muncă:

1. să susţină dreptul la libera asociere;
2.  să contribuie la eliminarea tuturor formelor  

de muncă forţată;
3.  să contribuie la eradicarea fenomenului de  

încadrare a copiilor în forţa de muncă;
4.  să contribuie la eliminarea discriminării în ocupa-

rea locurilor de muncă și exercitarea profesiei.

Mediul  
înconjurător:

1. să abordeze anticipativ problemele de mediu;
2.  să promoveze responsabilitatea faţă de mediul 

înconjurător;
3.  să încurajeze dezvoltarea și difuzarea tehnologi-

ilor care nu degradează mediul înconjurător;

Lupta împotriva 
corupţiei:

1.  să combată orice formă de corupţie, inclusiv 
mita și șantajul.
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Naţiunile Unite recomandă companiilor să integreze Principiile Global 
Compact în strategia lor de acţiune și să le promoveze în toate sferele 
de influenţă.

Pentru companiile care vor să adere la UN Global Compact este bine de 
știut că vorbim de un un proces în trei etape. Astfel, compania:

• își ia angajamentul de a respecta Principiile, înscriindu-se în Global 
Compact;

• elaborează un plan de implementare a Principiilor;
• raportează anual către Global Compact progresul făcut în imple-

mentare, conform Communication On Progress Guidelines.

Uniunea Europeană recomandă companiilor să integreze principiile, mai 
jos menţionate, în codurile lor de conduită și să raporteze asupra modu-
lui în care le-au aplicat. Aceste principii vizează două dimensiuni ale 
relaţiei dintre companie și comunitate:

Dimensiunea internă Dimensiunea externă

În relaţia directă cu angajaţii, 
companiile au responsabilitatea să:
•  asigure îmbunătăţirea calităţii 

vieţii angajaţilor, la locul de 
muncă și în afara acestuia;

•  asigure un mediu de muncă sigur 
și sănătos;

•  abordeze în mod responsabil 
restructurările în caz de criză, 
ţinând cont de interesele tuturor 
părţilor implicate;

•  minimizeze impactul activităţi-
lor pe care le desfășoară asupra 
mediului și a resurselor naturale.

În relaţia cu toţi partenerii lor de 
interes, companiile trebuie să:
•  sprijine dezvoltarea comunită-

ţilor în care activează;
•  sprijine dezvoltarea sistemelor 

economice locale prin încheie-
rea de parteneriate cu distribu-
itori autohtoni;

•  respecte drepturile omului sti-
pulate în Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului din 1948;

•  protejeze și să încurajeze pro-
tejarea mediului înconjurător 
la nivel global.

Practic, premisa de bază de la care pornește responsabilitatea socială 
este aceea că profiturile, oamenii și mediul înconjurător pot fi armoni-
zate într-o abordare organizaţională strategică, astfel încât, compania 
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să devină viabilă din punct de vedere economic, responsabilă social și 
atentă faţă de aspectele de ordin ecologic.

Ce presupune o activitate de CSR la nivelul întreprinderilor?

Responsabilitatea socială trebuie să fie o parte integrată a întreprinde-
rii, dar care să nu pericliteze buna desfășurare a activităţilor derulate 
de compania respectivă, ci să reprezinte o latură de responsabilizare 
a întreprinderii faţă de societate. Responsabilitatea Socială presupune 
ca o întreprindere să dezvolte acţiuni voluntare, fără caracter obligato-
riu, și care să aducă un folos comunităţii, fără a pune accent (doar) pe 
obţinerea unui profit imediat.

De ce ar dezvolta o intreprindere acţiuni de CSR?

• Din altruism;
• Din interes personal;
• Din spirit comercial;
• Pentru a face faţă concurenţei;
• Sau o combinaţie a acestor factori.

Motivele pentru implicarea companiilor în actiuni  
responsabile social

Relaţia dintre responsabilitatea socială corporatistă și etica în afaceri, ca 
și principalele abordări ale acestui concept sau corelaţiile cu modelele 
economice, sunt analizate și funcţie de motivele care ghidează iniţiati-
vele sociale ale unei companii:

a�  Motivul pragmatic sau raţional, întâlnit în literatura de speci-
alitate consacrată eticii în afaceri și sub denumirea de egoismul 
„luminat” corporativ (engl. enlightened self-interest) (Compania 
doreşte să se implice în CSR): Acesta este, fără îndoială, moti-
vul cel mai puternic din spatele comportamentului social al unei 
companii: organizaţiile de afaceri își asumă responsabilităţi din 
ce în ce mai sporite și se implică activ în proiecte sociale pentru 
a câștiga în termeni de imagine și a-și consolida profiturile pe ter-
men lung. De regulă, acţiunile responsabile social aduc companiei 
iniţiatoare un avantaj competitiv și reflectă o situaţie avantajoasă 
atât pentru societate, cât și pentru companie.
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b.  Motivul deontologic (Compania se simte obligată să se implice 
în CSR): Literatura de specialitate de sorginte kantiană pornește 
de la premisa că afacerile au o datorie de ordin moral faţă de 
societate și faţă de comunitatea în care își desfășoară activită-
ţile; aceste obligaţii corporative nu se reduc la simpla maximi-
zare a profiturilor, ci vizează acţiuni voluntare ale companiilor 
pentru bunăstarea societăţii în ansamblu. Raţionamentul din spa-
tele acestui argument este următorul: societatea este cea care 
permite afacerilor să existe – deoarece activităţile economice și 
comerciale apar ca urmare a existenţei ex-ante a unei nevoi soci-
ale, ce trebuie satisfăcută în mod corect și raţional – drept pentru 
care afacerile au o datorie morală faţă de societate, datorie con-
cretizată într-un comportament etic și responsabil social.

c�  Motivul presiunii sociale (Compania este forţată să se implice 
în CSR): Un alt motiv pentru care companiile își asumă responsa-
bilităţi sociale este reprezentat de faptul că trebuie să răspundă 
cerinţelor sociale din ce în ce mai accentuate. Societatea, ca 
întreg, începe să respingă companiile care nu dau dovadă de un 
comportament responsabil și are anumite așteptări cu privire la 
implicarea socială.

O analiză empirică a mediului de afaceri demonstrează că întreprinderile 
își asumă iniţiative sociale din motive mixte, reprezentând o combinaţie 
a celor trei de mai sus. Deși, în general, companiile afirmă că acţiunile 
lor responsabile social sunt dictate de raţionamente de ordin deontolo-
gic, în realitate, motivul raţional sau cel al presiunii sociale este cel care 
determină companiile să își reconsidere și să își actualizeze continuu 
politica de responsabilitate socială.

Activităţile de CSR ale unei companii aduc beneficii la două niveluri: al 
societăţii și al companiei. Cele mai ușor de intuit sunt beneficiile de la 
nivelul societăţii. Ele ţin de binele și de interesul public.

În schimb, acest material se concentrează pe beneficiile care pot fi 
obţinute la nivelul companiei. Cunoașterea acestor beneficii și urmărirea 
lor, inclusiv prin strategia generală de afaceri, sunt esenţiale pentru 
ca procesul de adoptare al CSR de către companiile românești să ia 
amploare�
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Mai jos sunt listate o serie de beneficii generale.

1� Programele de CSR te ajută să te diferenţiezi de concurenţă 
și să obţii loialitate faţă de brand.

2� Programele de CSR te ajută să îmbunătăţești reputaţia 
companiei tale.

La ora actuală, succesul companiilor depinde în mod direct de încre-
derea pe care le-o acordă comunitatea în care activează, autorită-
ţile, mass-media sau partenerii.

Fără această încredere, compania se supune mai multor riscuri. 
Spre exemplu, devine vulnerabilă în faţa unor gesturi de protest din 
partea unor grupuri sau organizaţii de activiști. Își periclitează rela-
ţia cu autorităţile sau cu partenerii, care nu vor dori să-și pună în 
pericol imaginea publică, asociindu-se cu o companie ale cărei prac-
tici sunt discutabile. Nu în ultimul rând jurnaliștii și liderii de opinie 
vor tinde să fie mai virulenţi și mai sensibili la atacurile (câteodată 
intenţionate și false) la adresa companiei.

De asemenea, susţinerea unei cauze sociale este un bun prilej de 
a intra în parteneriate cu alte companii, autorităţi publice sau insti-
tuţii media. Dacă este vorba de cauze sociale care sunt importante 
și pentru aceștia, compania ta le va câștiga încrederea și respectul.

3� Programele de CSR te ajută să crești vânzările și cota de piaţă 
a companiei tale.

Acest lucru este valabil mai ales pentru campaniile de marketing 
legat de o cauză.

4� Programele de CSR te ajută să atragi și să-i păstrezi  
pe angajaţii valoroși.

Pentru orice companie care lucrează într-un mediu puternic concu-
renţial, atașamentul faţă de brand al angajaţilor este esenţial. Iar 
atașamentul nu se obţine doar prin salarii, ci mai ales prin accentul 
pus pe valorile brandului.
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PARTENERII DE INTERES / 
STAKEHOLDERS

Cine sunt partenerii de interes?

O definiţie larg răspândită în literatura de specialitate definește parte-
nerul de interes/stakeholderul ca o persoană sau un grup de persoane 
care are (au) un interes sau o implicare personală într-o anumită între-
prindere și performanţele sale.

Stakeholderul mai poate fi definit ca o persoană sau un grup de persoane 
care are (au) interese importante în funcţionarea unei organizaţii și pe 
care le poate (pot) influenţa semnificativ. Deci, partenerii de interes 
individuali sau de grup prezintă două caracteristici majore:

— au interese importante în conceperea, derularea și finalitatea acti-
vităţilor firmei;

— pot să influenţeze conţinutul și rezultatele activităţilor firmei, în 
mod semnificativ, apelând la mijloace formale și informale.
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Implicarea eficientă și strategică a părţilor interesate poate să 
favorizeze:

— O dezvoltare socială echitabilă și sustenabilă, oferindu-le dreptul 
să fie auziţi șansa de a fi luaţi în consideraţie în cadrul proceselor 
decizionale;

— Un bun management al riscului și al reputaţiei;

— Colectarea resurselor (cunoștinţe, oameni, bani și tehnologie) pen-
tru rezolvarea problemelor și atingerea obiectivelor care nu pot fi 
atinse de organizaţii în mod individual;

— Înţelegerea complexităţii mediului de afaceri, inclusiv a dezvoltării 
pieţelor și identificarea noilor oportunităţi strategice;

— Procesul de învăţare a corporaţiilor de la părţile interesate, ceea ce 
conduce la îmbunătăţirea produselor și a proceselor;

— Informarea, educarea și influenţarea părţilor interesate și a mediu-
lui de afaceri în a-și îmbunătăţi procesul decizional și acţiunile care 
afectează compania și societatea.

Într-o enumerare generică, partenerii de interes ai unei organizaţii de 
afaceri sunt:

— acţionarii. Ei au interese legitime financiare în organizaţie, aștep-
tând, în mod legitim, remunerarea capitalului investit (prin inter-
mediul dividendelor) și a riscului asumat (prin intermediul creșterii 
valorii acţiunilor deţinute). Niciuna dintre aceste posibilităţi de 
remunerare nu este garantată, ea depinzând de modul în care evo-
luează organizaţia. Prin urmare, creșterea sau descreșterea compa-
niei afectează bunăstarea și averea acţionarilor.

— angajaţii. Prin slujbele deţinute, ei își asigură un anumit nivel de 
trai, lor și familiilor lor. În schimbul muncii, abilităţilor și competen-
ţelor puse la dispoziţia organizaţiei, ei așteaptă în mod legitim sala-
rii, programe de instruire, beneficii, tratament corect și securitate 
la locul de muncă.
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— furnizorii sunt cei pe care orice firmă se bazează pentru a se apro-
viziona cu materii prime care determină, în final, calitatea produ-
sului finit. Ei așteaptă, respectarea contractelor și transparenţa 
procedurilor de achiziţie.

— clienţii sunt cei care generează veniturile angajaţilor, fără de care 
firma nu și-ar putea finanţa activităţile următoare. În schimbul aces-
tor venituri, ei au dreptul legitim la produse și servicii conforme cu 
specificaţiile.

— creditorii pun la dispoziţia organizaţiei resursele financiare nece-
sare investiţiilor sau ciclului operaţional care lipsesc acesteia. Ei 
așteaptă în mod legitim rambursarea la timp a împrumuturilor și 
plata dobânzilor aferente.

— comunitatea pune la dispoziţia organizaţiei, prin intermediul repre-
zentanţilor ei aleși, infrastructura de afaceri, îi dă dreptul de a-și 
construi spaţii și facilităţi de producţie sau dreptul de a-și distribui 
produsele. Pe această bază comunitatea trebuie inclusă în deciziile 
strategice ale organizaţiei.

— competiţia, firmele concurente își dispută cu organizaţia de afa-
ceri pieţele de aprovizionare și de desfacere, având așteptări legi-
time legate de concurenţa loială.

— guvernul și autorităţile administraţiei publice — influenţează acti-
vitatea organizaţiei, stabilind cadrul legal de desfășurare a acesteia.

— organizaţiile non-guvernamentale, prin însăși rolul lor de watch-
dog.

— partidele politice, grupurile de activiști sociali, organizaţiile 
neguvernamentale, instituţiile religioase, media, grupurile de 
sprijin ale mediului de afaceri, uniunile comerciale.

Studierea termenului și implicaţiilor sale este un subiect de o tot mai 
mare actualitate. Importanţa sa a fost semnalată și de Henry Mintzberg, 
care afirma că, „pe lângă acţionari şi cererile lor de rentabilizare a capi-
talului investit, alţi parteneri joacă un rol important în organizaţie”. 
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Scopul organizaţiei devine, astfel, conștientizarea și adaptarea la cerin-
ţele acestor grupuri de interesaţi.

Analizând istoric evoluţia conceptului, se poate constata că dezvoltarea 
lui s-a făcut după anii 1960, primele contribuţii în acest sens remarcân-
du-se prin largi prezentări ale termenului, utilităţii sale și aplicabilităţii 
în management. Într-un raport al Standford Research Institute în 1963, 
termenul de stakeholder a fost definit astfel: „acele grupuri fără supor-
tul cărora organizaţia ar înceta să mai existe”1�

În anii 1970, Russel Ackoff evidenţiază importanţa acestor grupuri de 
parteneri, care pot juca un rol în firmă, și propune luarea lor în seamă 
pentru interesul general al firmei2. În aceeași perioadă, aducerea con-
ceptului într-un loc central, în organizaţie, îi aparţine lui William Dill, 
susţinut de cercetătorii de la Wharton School, care a iniţiat un proiect 
de cercetare cu privire la stakeholderii organizaţiei, având ca scop for-
mularea și interpretarea unei strategii într-un mediu turbulent3�

În anul 1983, Freeman și Reed au propus următoarea definiţie pentru 
stakeholderi: „Stakeholderii reprezintă orice grup sau individ de care 
firma depinde pentru supravieţuirea sa”4. Definiţia ţine cont de faptul 
că firma dispune de resurse limitate, stakeholderii putând să completeze 
aceste resurse. Completând abordarea anterioară, Freeman dă în 1984 
cea mai cunoscută definiţie a termenului, potrivit căreia „stakeholderii 
sunt grupuri sau indivizi care, în mod direct sau indirect, sunt afectaţi 
de realizarea obiectivelor unei organizaţii sau care pot afecta realizarea 

1 Stewart R., Allen J.K., Cavender J.M., The Strategic Plan, Research Report no. 168, 
Stanford Research Institute, 1963, apud Vadasan I., Etica afacerilor, Timișoara, Editura 
Universităţii de Vest, 2004.

2 Ackoff R.L., Redesigning the Future, New York, John Willey & Sons, 1974, apud Vadasan 
I., idem, 2004.

3 Dill W.R., Public Participation in Corporate Planning: Strategic Management in 
a Kibitzer’s World, Long Range Planning, 1975, apud Vadasan I., op. cit., 2004�

4 Freeman R.E., Reed D.L., Stockholders and Stakeholders: A New Perspective in 
Corporate Goivernance, California Management Review, Volume XXX, No. 3, 1983, 
p. 88-96, apud Vadasan I., op.cit., 2004.
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acestor obiective”5. Concluzia acestei definiţii este că organizaţia are 
o obligaţie etică faţă de interesaţii săi. Relaţia organizaţie – stakeholderi 
este reciprocă: organizaţia îi poate afecta pe stakeholderi, dar și aceștia 
pot influenţa, la rândul lor, firma.

Abordări recente privesc stakeholder-ii ca fiind:

— investitorii care au făcut o investiţie riscantă în firmă și care au ceva 
de câștigat sau de pierdut, în funcţie de comportamentul firmei;

— grupurile sau indivizii care au cereri morale sau legale la adresa unei 
firme, pe care aceasta, prin acţiunile sale, le poate respecta, sau 
dimpotrivă, nu le poate respecta (prin această explicare a terme-
nului se subliniază rolul eticii în conduita de afaceri, acţiunea unei 
părţi putând avea efecte favorabile sau negative asupra celorlalte 
părţi implicate);

— aceia asupra cărora firma are efecte noncontractuale injuste, pe 
care ar dori să le schimbe” sau „indivizi cu propriile valori și sco-
puri, cu care firma interacţionează pentru a obţine un beneficiu 
mutual (definiţie care combină etica și interesul economic al firmei);

— acei indivizi sau acele entităţi care contribuie, voluntar sau involun-
tar, la activităţile organizaţiei, contribuind la capacitatea acesteia 
de a crea bunăstare, asumându-și riscuri și fiind potenţiali benefi-
ciari (definiţie care arată posibilitatea câștigului sau a pierderii în 
relaţia organizaţie –stakeholderi).

Cu toate ca definiţiile prezentate (reprezentând doar o mică parte din 
cele existente în literatura de specialitate) sunt diferite în modul de 
enunţare, ele au ca element comun delimitarea stakeholderilor de restul 
organizaţiei, precum și sublinierea importanţei pe care aceștia o au în 
cadrul firmei, influenţa exercitată asupra acesteia și relaţia de interes 
economic și moral mutual ce se stabilește între ei și organizaţie.

5 Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston, Pitmann, 1984, 
apud Vadasan I., idem, 2004.
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Clasificarea partenerilor de interes

Stakeholderii sau partenerii de interes sunt clasificaţi în funcţie de rela-
ţia pe care o au cu organizaţia și de influenţa pe care o exercită în 
cadrul acesteia. Principala modalitate de clasificare se realizează gru-
pându-i în funcţie de modul de interacţiune cu organizaţia de afaceri, 
delimitându-se următoarele categorii:

1. Partenerii de interes primari. Prima (principala) implicare a orga-
nizaţiei de afaceri este determinată chiar de derularea afacerii în sine, 
respectiv de relaţiile directe necesare pentru a-și realiza misiunea fun-
damentală: realizarea bunurilor și serviciilor pentru societate.

Stakeholderii primari sunt: acţionarii (asociaţii) și investitorii, angaja-
ţii, creditorii, furnizorii, distribuitorii, clienţii și competitorii. Modul în 
care organizaţia de afaceri interacţionează cu toate aceste entităţi este 
reflectat în deciziile manageriale strategice.

2. Partenerii de interes secundari. Relaţiile cu mediul ale unei organi-
zaţii de afaceri trec dincolo de simpla, primara interacţiune cu acţionarii, 
angajaţii sau partenerii de afaceri. Un al doilea nivel al implicării în soci-
etate a unei firme se definește atunci când alte entităţi își exprimă un 
interes sau scop în cadrul activităţilor respectivei firme. Aceste entităţi 
formează grupul stakeholder-ilor secundari, care sunt afectaţi, direct sau 
indirect, de interacţiunea de nivel doi a firmei cu mediul socio–economic.

Faptul că aceștia sunt numiţi „secundari” nu le diminuează importanţa, 
ci relevă ideea că interesul lor apare ca o consecinţă a activităţilor 
curente ale organizaţiei (pe când, stakeholder-ii primari reprezintă chiar 
baza activităţilor curente ale organizaţiei).

În cadrul partenerilor de interes secundari se numără: comunităţile 
locale, administraţia publică locală și centrală (puterea executivă, legis-
lativă și juridică), partidele politice, grupurile de activiști sociali, orga-
nizaţiile neguvernamentale, instituţiile religioase, media, grupurile de 
sprijin ale mediului de afaceri, uniunile comerciale etc.

De multe, acest grup al stakeholder-ilor secundari se suprapune pen-
tru companii diferite, de exemplu, deși o companie din industria 
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automobilelor și una din industria alimentară au stakeholderi primari 
majoritar diferiţi (având în vedere caracteristicile complet diferite ale 
produselor lor), ambele au stakeholderi secundari similari (mai ales dacă 
operează în aceeași arie geografică). În plus, relaţiile dintre firmă și 
stakeholderii secundari nu sunt consecinţe ale jocului și regulilor pieţei 
libere, ci sunt guvernate de principii și raţionamente mai apropiate de 
cele etice si morale�

Acest model de clasificare pe două niveluri al stakeholder-ilor unei orga-
nizaţii de afaceri permite următoarele concluzii:

— în procesul decizional, organizaţiile de afaceri „împart” puterea 
decizională cu toate entităţile impactate, fie că impactul este pri-
mar, fie că este secundar;

— managerii unei organizaţii de afaceri trebuie să deţină cunoștinţe și 
informaţii solide, nu doar referitoare la organizarea internă a firmei 
pe care o conduc, ci și la factorii politici și sociali care determină 
contextul în care își desfășoară activitatea;

— acceptarea de către societate a unei firme, legitimitatea ei, depinde 
de modul în care ia în considerare întregul ansamblu al partenerilor 
de interes�

În cartea lor, „The Stakeholder Corporation”, David Wheeler and Maria 
Silanpaa definesc factorii interesaţi folosind următoarele categorii, pri-
mari și secundari, sociali și nonsociali. Factorii sociali primari au un 
interes direct în succesul organizaţiei și de aceea au și influenţa ceea 
mai mare, factorii sociali secundari, chiar dacă și ei la rândul lor pot fi 
extrem de influenţi, în special în ceea ce privește reputaţia și imaginea 
publică, totuși, interesul lor este mai mult reprezentativ decât direct.

O altă clasificare, a fost făcută în 1994, la Conferinţa Teoriei Factorilor 
Interesaţi la Toronto, în: Factori de Bază (Core), Strategici și de Mediu 
(Enviromental). Factorii de bază sunt un subset al Factorilor Strategici 
de care depinde supravieţuirea organizaţiei. Factorii Strategici sunt cei 
care au un rol vital pentru organizaţie. iar cei de Mediu sunt toţi cei care 
nu intră în cele două categorii și sunt legaţi de oportunităţi și ameninţări 
care se petrec la un moment dat�
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Alte clasificări posibile ale partenerilor de interes

— în funcţie de investiţiile făcute în firmă, există: (i) stakeholderi 
care au făcut o investiţie în firmă (acţionari, investitori), (ii) sta-
keholderi care nu au făcut o investiţie directă în firmă (angajaţi, cli-
enţi). Această clasificare este bazată doar pe investiţiile de capital/
financiare; extinzând cadrul clasificării, se poate aprecia că și anga-
jaţii fac anumite investiţii într-o firmă. Şi furnizorii pot fi consideraţi 
investitori pe termen scurt într-o firmă;

— în funcţie de importanţa interesului, există: (i) stakeholderi cu 
active/competenţe reduse în organizaţie (acţionari minoritari sau 
angajaţii necalificaţi), (ii) stakeholderi cu competenţe și active sem-
nificative (acţionarii majoritari, creditorii principali, clienţii și anga-
jaţii cu calificare ridicată);

— în funcţie de importanţa relaţiei cu firma, există: (i) stakehol-
deri principali - fără participarea continuă și constantă a acestora, 
firma ar înceta să existe, aceștia fiind vitali pentru supravieţuirea 
ei (acţionarii, angajaţii, creditorii, furnizori, clienţi). (ii) stakehol-
deri secundari - cei care afectează sau sunt afectaţi de firmă fără 
a putea determina în mod direct, fără contribuţia altor stakeholderi, 
încetarea existenţei acesteia (comunitatea, mass-media);

— în funcţie de orientarea firmei, există: (i) stakeholderi cu valoare 
strategică, spre care se orientează firma spre a-și atinge obiectivele 
ei (clienţii, furnizorii), (ii) stakeholderi cu valoare intrinsecă/socială: 
cei spre care se orientează organizaţia dacă urmărește și obiective 
social-comunitare: comunitatea, organizaţiile ecologiste;

— în funcţie de natura riscului, există: (i) stakeholderi care suportă un 
risc legat de relaţia economică cu firma (acţionari, furnizori), (ii) sta-
keholderi care suportă un risc referitor la drepturile lor (angajaţii);

— în funcţie de modul de influenţare a organizaţiei, există: (i) sta-
keholderi activi - cei care fac presiuni asupra organizaţiei în vederea 
ameliorării comportamentului acesteia, (ii) stakeholderi inactivi - 
cei care nu își asumă nicio iniţiativă;
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— în funcţie de natura puterii, există: (i) stakeholderi cu putere per-
sonală, a căror influenţă derivă din experienţa profesională sau 
recunoașterea de care se bucură (angajaţii cu înalte competenţe), 
(ii) stakeholderi cu putere structurală, a căror importanţă derivă din 
poziţia pe care o ocupă în cadrul organizaţiei (acţionari, manageri).

În vederea întocmirii unei strategii pentru viitor, orice companie este 
bine să ţină cont de interesele acestor grupuri de interes.

Mai mult, firmele își stabilesc o ierarhie a acestora în ordinea impor-
tanţei și influenţei acestora, fiindcă nu poate fi comparată poziţia unui 
acţionar majoritar, cu interesele unui membru al unei comunităţi locale 
afectate de traficul produs de vecinătatea cu sediul fabricii.

Cunoscând capacitatea de influenţă a partenerilor de interes, vă va 
ajuta să identificaţi mai repede riscurile la care se supune organizaţia 
sau proiectul vostru. Factori cu o influenţă mare și o importanţă mărită, 
pot extrem de ușor să influenţeze traiectoria strategiei organizaţiei. Pe 
de altă parte cunoscând particularitatea unui grup de factori vă va ajuta 
să acţionaţi în beneficiul organizaţiei.

Pentru a evalua acest fapt, vă propun, să analizăm o matrice, de altfel 
extrem de cunoscută, aceea a influenţei și importanţei stakeholderilor.

INFLUENŢA -------->

IMPORTANŢA

Importanţă mare

Influenţă mică

Importanţă mare

Influenţă mare

Importanţă mică

Influenţă mică

Importanţă mică

Influenţă mare
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Într-un context atât de schimbător și sub 
presiune, cum este cel pe care îl trăim, 
interacţiunea cu partenerii de interes, când 
se pare că nu este nici o urgenţă în a face 
acest lucru, poate să fie văzut ca o non-pri-
oritate și nu ca pe o acţiune de implemen-

tat acum. Însă în momentul în care o criză, sau un conflict are loc, 
absenţa relaţiilor deja stabilite și a canalelor de comunicare pune pro-
iectul într-un imediat dezavantaj în încercarea de a gestiona situaţia.

A încerca să iniţiezi o relaţie cu partenerii de interes afectaţi, atunci 
când compania este într-o poziţie reactivă, defensivă, este mai mult 
decât puţin de dorit. Acest lucru poate să creeze percepţii negative, 
care să rămână pentru mult timp în conștientul colectiv și care sunt 
foarte greu de eliminat. Mai mult decât atât, contactând autorităţi ale 
statului sau ONG-uri pentru asistenţă poate să fie mult mai dificil din 
cauza riscurilor de reputaţie percepute.

Ca urmare, implicarea partenerilor de interes încă de la început, per-
mite cultivarea de relaţii proactive care pot să servească drept „capital” 
pe timp de vremuri tulburente.

Stabilirea și menţinerea de relaţii bune cere 
un orizont mare de timp. Companiile care 
aleg acest tip de abordare tind să facă alte 
tipuri de decizie. Ei investesc și pregătesc 
personal care să ţină legătura cu comuni-

tatea. Ei investesc în „traducerea” informaţiilor despre proiectele lor 
într-un limbaj și format care face sens pentru populaţia locală și fac 
acest lucru într-un mod regulat.

Aceste companii fac efortul să personalizeze acest tip de relaţie prin 
interacţiuni sociale și informale și, prin intermediul angajaţilor, lucrează 
la construirea de relaţii cu comunitatea locală. Iau nemulţumirile în 
serios și găsesc soluţii eficiente și într-un timp cât mai scurt. Ascultă mai 
mult și învaţă de la comunitate. Managerii lor sunt implicaţi în activită-
ţile dedicate partenerilor de interes și integrează această „funcţie” în 
planul lor de business.

Nu astepta până 
când ai o problemă 
ca să te implici!

Adoptă o privire 
pe termen lung
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Ar fi bine ca, companiile să își ajusteze 
strategiile de implicare a partenerilor de 
interes în funcţie de riscurile și impactul 
pe care proiectul îl va genera. Nu există 
one-size-ftis-all/mărime universală, când 
vine vorba despre implicare. Tipul de 

relaţie pe care sectorul privat l-ar dezvolte cu partenerii săi de interes, 
resursele și nivelul de efort pe care ar fi necesar să îl investească, va 
diferi în funcţie de natura, locaţia și mărimea proiectului, etapa sa de 
dezvoltare și de interesele partenerilor de interes. Proiectelor mici cu 
impact minim asupra populaţiei ar putea să fie suficientă concentrarea 
doar pe diseminarea informaţiei, în timp ce, pentru proiectele ample, cu 
grad mărit de complexitate și o varietate de impacturi ce vizează grupuri 
de parteneri de interes, se va adopta o abordare strategică complexă 
pentru a putea gestiona eficient procesul.

Ce înseamnă stakeholder engagement?

Atunci când vorbim despre „Stakeholder Engagement”, ne referim în pri-
mul rând la dialogul cu persoanele importante pentru noi. Scopul acestui 
dialog este să construim împreună scenarii de tip câștig-câștig, care să 
ne ajute să ne atingem obiectivele strategice, într-un mod sustenabil�

Atunci când îi implicăm în dialog pe oamenii sau organizaţiile care sunt 
afectate de noi sau care ne pot afecta, și atunci când le răspundem 
îngrijorărilor, ne va fi mai ușor să avem o performanţă mai bună. În plus, 
reputaţia noastră va avea de câștigat pe măsură ce înţelegem mai bine 
aceste îngrijorări și îmbunătăţim calitatea dialogului cu ei. 

De ce avem nevoie stakeholder engagement?

1. Ne permite să avem o comunicare îndreptată spre obţinerea unor 
rezultate optime;

2. Ne permite să ne asigurăm că direcţia strategică a organizaţiei noas-
tre ţine cont de toate elementele de context;

Potrivește procesul pe 
mărimea proiectului 
în societate
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3. Ne ajută să îmbunătăţim managementul riscurilor și al reputaţiei;

4. Dezvoltă procesele de învăţare organizaţională și stimulează proce-
sele de inovaţie menite să ne îmbunătăţească performanţa, proce-
sele sau produsele;

5. Ne ajută să aliniem acţiunile de CSR cu obiectivele organizaţionale, 
deci să obţinem beneficii de afaceri din programele noastre de CSR;

6. Ne îmbunătăţește capacitatea de a înţelege un mediu organizaţional 
complex, permiţându-ne astfel să identificăm noi pieţe, soluţii ino-
vatoare sau oportunităţi strategice;

7. Ne permite să ne îmbunătăţim operaţiunile de zi cu zi și să ne con-
solidăm încrederea, printr-un dialog eficient cu oamenii importanţi 
pentru noi;

8. Rezolvă probleme și atinge obiective, care nu ar putea fi atinse de 
o singură organizaţie;

9. Încurajează parteneriatele, care pot asigura dezvoltarea sustenabilă 
a organizaţiei noastre;

10. Conduce la o dezvoltare echitabilă și sustenabilă, dându-le celor care 
au dreptul să fie auziţi, posibilitatea de a fi luaţi în considerare, în 
procesul de luare a deciziilor;

11. Ne ajută să obţinem și să păstrăm autorizaţiile din partea guvernului 
sau a administraţiei locale;

12. Ne ajută să atragem și să păstrăm noi clienţi;

13. Scade posibilitatea corupţiei;

14. Ne asigură că deciziile noastre sunt viabile economic, fezabile tehnic, 
acceptabile public și compatibile cu protecţia mediului - respectiv, 
ne asigură că deciziile noastre iau în considerare „the BIG picture”, 
etc;
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Cum punem în practică implicarea stakeholderilor

Fie că ești acasă sau la muncă, „Stakeholder Engagement” înseamnă să 
începi, din timp, un dialog, care să-ţi permită să iei decizii informate, 
aceste decizii să-ţi aducă rezultate sustenabile și optime, raportat la 
banii, timpul și efortul pe care le investești.

Pentru a avea succes, cultura și instrumentele implicării partenerilor de 
interes vor fi „internalizate” de organizaţia ta, atât în ce privește struc-
tura, cât și strategia ei.

Implicarea stakeholder-ilor necesită claritate în privinţa direcţiei strate-
gice, o claritate care să se traducă în decizii de zi cu zi, menite să iden-
tifice soluţiile sustenabile pentru organizaţia ta. Atunci când vorbim de 
sustenabilitate este bine să te gândești la toate cele cinci componente 
care contribuie la succesul organizaţiei - componenta financiară, umană, 
socială, de producţie și a capitalului natural/a resurselor.
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Până la urmă, implicarea stakeholder-ilor înseamnă ca toate obiectivele 
organizaţiei (afacerii/comunităţii/proiectului) și deciziile sau activităţile 
pe care le implică acestea să fie gândite în parteneriat cu stakeholder-ii 
corespunzători lor.

Primul pas de făcut este să clarificăm viziunea, misiunea și valorile 
organizaţionale�

Acest pas necesită un angajament intern total, care să rezulte într-o 
imagine, împărtăşită de toţi, asupra obiectivelor organizaţiei. În același 
timp, are nevoie de un acord al echipei în privinţa a cum va gestiona 
riscurile şi a cum va fructifica oportunităţile�

Iată o serie de întrebări care vă pot ajuta în procesul de implicare a par-
tenerilor de interes:

1. Care este misiunea noastră, ce impact are ea asupra stakeholder-ilor 
noștri și ce impact pot avea aceștia asupra ei?

2. Avem o înţelegere comună despre care sunt stakeholder-ii cheie și 
despre importanţa relaţiei lor cu organizaţia noastră?

3. Mesajele noastre au ajuns la toţi stakeholder-ii care ne influenţează 
activitatea? Avem cu toţii o înţelegere comună asupra riscurilor și 
a oportunităţilor?

4� Facem lucrurile în mod corect? Facem lucrurile corecte? Suntem per-
cepuţi ca făcând lucrurile în mod corect?

5. Suntem conștienţi de diferenţele de cunoaștere și de comunicare 
dintre grupurile de stakeholder-i interni și grupurile de stakeholder-i 
externi? 

6� Am pus la punct un sistem de relaţii-cheie, care să ne permită să 
gestionăm problemele curente referitoare la stakeholder-i? 

7. Avem un sistem de management suficient de robust, care să ne asi-
gure că avem nivelul optim de implicare a stakeholder-ilor, pentru 
a gestiona riscurile de afaceri curente?
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Cu alte cuvinte, întrebările cheie pe care le aplicăm într-un proces de 
implicare a partenerilor de interes, sunt:

1. Why —  De ce să mă implic? În această etapă, a gândi 
strategic înseamnă să identifici riscurile unei 
implicări strategice;

2.  Who —  Pe cine implic? În această etapă îmi fac harta 
partenerilor de interes;

3.  What —  Pe ce anume subiect implic? Adică îmi prioritizez 
topicurile.

În consecinţă, procesul poate varia semnificativ, în funcţie de industria 
de care vorbim.
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CUM TRANSPUN ÎN PRACTICĂ CSR-UL

Există mai multe tipuri de strategii CSR, în funcţie de orizontul temporar 
pe care acestea îl vizează:

 ▪ Pe termen scurt;

 ▪ Pe termen mediu;

 ▪ Pe termen lung;

În ceea ce privește strategiile CSR pe termen scurt, acestea sunt repre-
zentate de:

 ▪ Angajamentul pe verticală;

 ▪ Un context de CSR;

 ▪ Declaraţia de poziţie a CSR;

 ▪ Auditul de CSR;

 ▪ Raportul anual de CSR�
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Angajamentul pe verticală, de sus în jos, are în vedere faptul că inte-
grarea practicilor de CSR în cultura operaţională a organizaţiei ar trebui 
să înceapă de la nivel de management, care ar trebui să stabilească, prin 
cooperare, componentele necesare ale unei politici de CSR.

Un context de CSR pune accentul pe faptul că este necesar un sprijin 
din punct de vedere structural al practicilor de CSR. De asemenea, CSR 
ar trebui să se afle pe același nivel executiv ca și alte probleme de 
importanţă pentru companie.

Declaraţia de poziţie a CSR: Această declaraţie de poziţie ar trebui să 
includă, pe de-o parte, perspectivele actorilor cheie și, pe de altă parte, 
să se definească ca fiind un proces de rezolvare a problemelor, care 
caută să descopere soluţii optime. Declaraţia de poziţie a CSR se poate 
identifica cu un ghid practic, deoarece tinde să accentueze importanţa 
responsabilităţii sociale, atât prin recompense, cât și prin sancţiuni, sub-
liniind pașii care ar trebui urmaţi pentru a se implementa zi de zi con-
ceptul de Responsabilitate Socială a Companiilor.

Auditul de CSR: Un audit de CSR are ca scop principal creșterea gradului 
de vizibilitate în rândul publicului intern și extern organizaţiei. Raportul 
anual de CSR: Un astfel de raport ar trebui să includă o gândire axată 
pe trei planuri și anume vizând domeniul financiar, protecţia mediului și 
performanţa socială.

Pentru un raport ideal de CSR, e bine de avut în vedere următoarele:

• Se pune accent pe oameni și comunitate, și nu pe companie;

• Se concentrează asupra sistemului de management și nu enumeră 
detaliat prea mulţi indicatori;

• Dimensiunea sa nu depășește un număr de 50 de pagini;

• Este susţinut de internet și publicaţii de specialitate;

• Își dezvăluie mesajul cheie în maxim 30 de minute de lectură.
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Raportul financiar (raport destinat publicului ţintă sau investitori): Inves-
titorii trebuie să aprecieze capacitatea companiei de a obţine profit prin 
intermediul unor mijloace care să demonstreze că urmează anumite stan-
darde de responsabilitate. Unele fonduri comune sunt desemnate special 
să sprijine aplicarea standardelor de CSR, pentru a justifica într-un fel că 
organizaţiile merită banii investiţi în ele. Astfel de pretenţii sunt justifi-
cate mai ales atunci când demonstrează cum standardele etice îmbună-
tăţesc profiturile, mai ales evitând atenţionările de ordin legal, limitând 
răspunderile legale, crescând cota de piaţă sau operând eficient.

Rapoartele on-line: Rapoartele pe hârtie au reprezentat modul tradiţi-
onal al organizaţiei de a informa asupra standardelor și realizărilor din 
domeniul CSR. Așadar, astăzi multe organizaţii publică astfel de rapoarte 
pe pagina lor web. În acest spaţiu virtual, organizaţiile au posibilitatea 
de a-și promova standardele de CSR folosind atât text, cât și imagini sau 
chiar filmuleţe.

Comunicarea cu angajaţii: Un alt mijloc de a comunica responsabilitatea 
socială se află în multitudinea de vehicule comunicaţionale folosite în rela-
ţia cu angajaţii, incluzând intranetul și rapoartele. Cultura organizaţională 
este vitală pentru modul în care se comportă și lucrează angajaţii.

Publicitatea și alte opţiuni de promovare: Aceste instrumente pot inte-
gra valorile de CSR în publicitatea produsului sau a serviciilor. Astfel 
se demonstrează că acţiunile organizaţionale aduc într-adevăr beneficii 
potenţialilor clienţi.

Ambasadorul CSR: Această poziţie constituie o componentă cheie a pro-
cesului intern continuu de reîntărire a standardelor CSR, proces necesar 
unei politici eficiente de CSR, dar este în general caracteristică organi-
zaţiilor mai mari.

Conștientizarea publicului: Recompensele și evaluările sunt cheia creării 
unei culturi organizaţionale legată de CSR, iar informarea membrilor comu-
nităţii și a celorlalţi actori cu care organizaţia intră în contact cu privire la 
acţiunile de responsabilitate socială în care compania este implicată este 
fundamentală pentru atingerea succesului în acţiuni de responsabilitate 
socială și în generarea unui beneficiu inclusiv pentru companie în sine.
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Cum transpun în practică CSR-ul

Primul pas este Înţelegerea societăţii. Să înţelegi cum se deruleazã 
afacerea într-un context mai amplu și cunoști impactul social și de mediu 
pe care organizaţia îl produce asupra societăţii. Al doilea fapt este să 
recunoști faptul că organizaţia constituie un jucãtor important în socie-
tate și încercaţi ca impactul produs să fie unul pozitiv.

În tabelul de mai jos, sunt enumerate tiparele comportamentale nece-
sare pentru a atinge fiecare nivel de performanţă necesar înţelegerii 
societăţii.
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Nivel de  
performanţã Tipare comportamentale

 ▪ Conștientizare
Managerul este conștient de rolul diverșilor 
actori ai societãţii și de contribuţia adusă prin 
propria afacere�

 ▪ Înţelegere
Managerul recunoaște tendinţele problematicilor 
ce privesc societatea și mediul, precum și 
impactul produs asupra performanţelor afacerii.

 ▪ Aplicare
Managerul se implicã activ în aprofundarea 
preocupãrii reale faţã de problemele sociale și 
de mediu în cadrul afacerii�

 ▪ Integrare
Managerul este responsabil pentru deciziile de 
management care evaluează și descriu impactul 
social și de mediu asupra afacerii.

 ▪ Leadership
Managerul elaboreazã strategii de afaceri, 
care sunt în acord și chiar se ridică deasupra 
cerinţelor legislative și standardelor CSR.

Aplicând caracteristica „înţelegerea societăţii” în marketing, campani-
ile de marketing pe lângă faptul că sunt ambiţioase, este bine să fie și 
responsabile și să încorporeze factorii sociali și de mediu. Când concepi 
produse noi, este bine să ţii cont de impactul pe care acestea îl vor avea 
asupra mediului și societăţii, în general.

Cel de al doilea pas este Construirea Capacităţilor. Adică construirea de 
parteneriate interne și externe, precum și crearea unor reţele și alianţe 
strategice.

Cum se traduce acest lucru în practică?

Clădești capacitatea altora de a te ajuta să administrezi afacerea efi-
cace. Furnizorii vor înţelege modul de abordare a problematicii mediului, 
iar angajaţii pot transpune preocupările sociale și de mediu în atribuţiile 
ce le revin zilnic.
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Iată tiparele comportamentale necesare pentru a atinge fiecare nivel de 
performanţă necesar construirii capacităţii.

Nivel de  
performanţã Tipare comportamentale

 ▪ Conștientizare
Managerul este conștient că trebuie să lucreze 
în parteneriat cu ceilalţi, atât în plan intern, cât 
și în plan extern.

 ▪ Înţelegere
Managerul transmite idei și informaţii în mod 
clar și într-o manieră care să stimuleze lucrul în 
parteneriat�

 ▪ Aplicare
Managerul se implică în mod activ în grupuri 
multifuncţionale cu omologi, subordonaţi și 
superiori�

 ▪ Integrare

Managerul răspunde de procedurile de 
management care încurajeazã participarea și 
implicarea membrilor echipei graţie unui stil 
deschis și abordabil.

 ▪ Leadership
Managerul elaborează strategii de afaceri, 
care sunt în acord și chiar se ridicã deasupra 
cerinţelor legislative și standardelor CSR.

Aplicarea caracteristicii „construcţia capacităţilor” la Operaţiuni: tre-
buie să institui sisteme de evaluare a impactului social și de mediu pro-
dus de furnizori. Este bine să aloci responsabilităţi colegilor tăi.

Cel de al treilea pas este  
Punerea sub semnul întrebării a stilului de afaceri consacrat

Pui continuu sub semnul întrebării afacerea, în raport cu un viitor mai 
durabil și ești mai deschis vizavi de ideea de a îmbunătăţi calitatea vieţii 
oamenilor, precum și a mediului. Acţionând asemenea unui avocat, rela-
ţionezi cu structuri care nu se înscriu în mediul de afaceri, dar care îţi 
împãrtãșesc aceastã preocupare pentru viitor.
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Iată tiparele comportamentale necesare pentru a atinge fiecare nivel de 
performanţă necesar construirii capacităţii.

Nivel de  
performanţã Tipare comportamentale

 ▪ Conștientizare Managerul este conștient de faptul că oamenii 
de afaceri sunt deschiși la ideile noi.

 ▪ Înţelegere Managerul recunoaște nevoia de a se îndepărta de 
căile cunoscute de a lucra, valorificând inovaţia.

 ▪ Aplicare
Managerul se dovedește dornic de a învăţa, 
încurajează ideile noi și transpune aceste idei în 
practică.

 ▪ Integrare Managerul îi provoacă pe ceilalţi să gestioneze 
cu ușurinţă situaţii incerte.

 ▪ Leadership

Managerul dovedește un stil de leadership 
adaptat la situaţie, ce este de natură să inspire, 
să influenţeze și să motiveze pe ceilalţi să 
acţioneze.

Aplicarea caracteristicii „punerea sub semnul întrebãrii a stilului de afa-
ceri consacrat” la managementul strategic. Estimezi impactul afacerii, 
nu doar din punct de vedere financiar, ci și prin prisma problematicii 
sociale și de mediu. Estimezi riscul în ceea ce privește reputaţia, gândin-
du-te în primul rând la integritatea afacerii și nu la pierderile financiare.

Cel de al patrulea pas este Relaţiile cu partenerii de interes

Identificarea partenerilor de interes, cultivarea relaţiilor cu partene-
rii de interes interni și externi, implicarea în consultări și echilibrarea 
așteptărilor acestora.

Partenerii de interes sunt cei care produc un impact asupra afacerii sau 
asupra cărora se răsfrânge impactul produs de afacere. Compania înţe-
lege oportunităţile și riscurile pe care aceștia le prezintă și colaboreazã 
în acest sens cu ei, consultându-i și ţinând cont de punctele lor de vedere.
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Tabelul de mai jos cuprinde tiparele comportamentale necesare pentru 
a atinge fiecare nivel de performanţă necesar pentru bunele relaţii cu 
partenerii de interes�

Nivel de  
performanţã Tipare comportamentale

 ▪ Conștientizare Managerul știe că afacerea trebuie să menţină bune 
relaţii cu o gamă largă de parteneri de interes.

 ▪ Înţelegere Managerul identifică partenerii de interes esenţiali 
pentru afacere și acţionează în consecinţă.

 ▪ Aplicare
Managerul este implicat activ în clădirea 
relaţiilor și consultările cu reprezentanţii 
partenerilor de interes�

 ▪ Integrare
Managerul este răspunzător pentru deciziile luate 
la nivelul conducerii, care ţin cont, sistematic, de 
impactul asupra partenerilor de interes�

 ▪ Leadership
Managerul ajută la dezvoltarea unei strategii de 
afaceri ce echilibrează cererile posibil contradictorii 
ale diferitelor grupuri de parteneri de interes.

Aplicarea caracteristicii „relaţiile cu partenerii de interes” comunicare. 
Este bine sã comunici cu partenerii de interes, în mod regulat, aprofun-
dând relaţiile în interior și în afara companiei. Te angrenezi în discuţii 
bilaterale cu angajaţii, prin intermediul sindicatelor și/sau reprezentanţii 
aleși ai acestuia.

Cel de al cincilea pas este Viziunea strategică

Te asiguri că preocupãrile sociale și de mediu sunt incluse în strategia 
generală de afaceri, astfel încât CSR să devină „stilul de afaceri consacrat”.

Aceastã formă de leadership pleacă de la nivelul superior și conduce la 
situaţia în care fiecare angajat ţine cont de impactul social și de mediu 
în tot ceea ce face în activitatea sa�
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Iată tiparele comportamentale necesare pentru a atinge fiecare nivel de 
performanţă necesar pentru realizarea unei viziuni strategice.

Nivel de  
performanţã Tipare comportamentale

 ▪ Conștientizare Managerul este conștient că afacerea are nevoie 
de o viziune strategică.

 ▪ Înţelegere
Managerul înţelege afacerea, clienţii și pieţele, modul 
în care funcţionează afacerea, structura acesteia, 
cultura sa și modul în care relaţionează cu CSR.

 ▪ Aplicare
Managerul se implică activ în implementarea 
strategiei de afaceri împreună cu angajaţii și 
partenerii de interes�

 ▪ Integrare
Managerul este responsabil de deciziile de 
management care integrează CSR în  
strategia de afaceri.

 ▪ Leadership
Managerul acţionează ca un promotor al CSR, având 
abilitatea de a comunica eficace modul în care CSR 
contribuie la realizarea strategiei organizaţiei.

Aplicarea caracteristicii „viziune strategică” la Finanţe

Gestionezi finanţele privind în viitor și să înţelegi costurile și beneficiile 
sociale și de mediu rezultate din activitatea derulată.

Aceste costuri sociale și de mediu trebuie avute în vedere pe același 
plan cu aspectele financiare. Acest lucru va facilita luarea deciziilor.

Pasul 6 este Punerea în valoare a diversităţii

Respectarea diversităţii și adaptarea propriei abordări la diferite situaţii.

Respecţi faptul că oamenii sunt diferiţi, valorifici această diversitate 
și o reflectezi în practici de angajare corecte și transparente. Promo-
varea asigurării sănătăţii și bunăstării angajaţilor, precum și preţuirea 
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punctelor de vedere ale acestora vor face ca toţi cei implicaţi în afacere 
să se simtă apreciaţi.

Iată tiparele comportamentale necesare pentru a atinge fiecare nivel de 
performanţă necesar „punerii în valoare a diversităţii”.

Nivel de  
performanţã Tipare comportamentale

 ▪ Conștientizare Managerul este conștient de importanţa 
respectării diversităţii.

 ▪ Înţelegere

Managerul înţelege faptul că în afaceri este 
nevoie să știi să îţi adaptezi abordarea, limbajul și 
punctele de vedere la diferitele situaţii, culturi și 
sectoare ce influenţează afacerea.

 ▪ Aplicare
 Managerul se implicã activ în crearea unui mediu 
de muncă perceput ca echitabil, precum și a unei 
baze de furnizori ce diferă prin cultură și rasă.

 ▪ Integrare

Managerul este responsabil de dezvoltarea la maxim 
a potenţialului profesional al angajaţilor, oferindu-le 
feedback cu privire la performanţa lor, stabilindu-le 
sarcinile adecvate și monitorizându-le progresul.

 ▪ Leadership
Managerul elaborează strategii de afaceri care 
valorizeazã angajaţii și clienţii, indiferent de sex, rasă, 
handicap, vârstă, orientare sexuală sau credinţă.

Aplicarea caracteristicii „punerea în valoare a diversităţii” la resurse 
umane: Organizezi studii de măsurare a egalităţii la locul de muncã, 
având în atenţie legătura dintre personalul angajat și comunitate. Pro-
cedurile pe care le instituiţi la locul de muncă, precum și modelele de 
promovare și dezvoltare profesională urmăresc prioritizarea diversităţii.
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Cum pun în practică CSR-ul prin HR / Resurse Umane

Companiile se află sub o presiune crescută de a raporta factorii netangi-
bili, nefinanciari ce le influenţează performanţa. Multe companii publică 
deja rapoarte separate cu privire la performanţele de gestionare atât 
a angajaţilor, cât și a obiectivelor CSR mai largi, iar analiza de funcţio-
nare și financiară (OFR) îi va oferi acum multe alte motivaţii să o facă.

Nivelurile înalte și sustenabile de performanţă în afaceri se bazează pe 
un management eficient al comunităţii, clienţilor și angajaţilor. Atât acti-
vităţile CSR, cât si cele de HR pot avea o contribuţie majoră la succesul 
pe termen lung în organizaţii.

Într-o economie tot mai mult bazată pe cunoștinte și servicii, angajaţii 
sunt parteneri de interes, iar multe din activităţile CSR, raportate, au 
avut a ca ţintă susţinerea și îmbunătăţirea relaţiilor de muncă.
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Nu poţi să faci performanţă pe termen lung fără a avea practici puter-
nice și eficiente de management de personal pentru dezvoltarea și ges-
tionarea unei încrederi în organizaţia respectivă. Este clar că practicile 
HR joacă un rol critic în includerea activităţilor CSR în organizaţie și în 
obţinerea mai departe a beneficiilor potenţiale pentru companie. Un 
factor de succes – puternic legat de bunele practici de management de 
personal – este asigurarea unei bune comunicări interne și externe a ini-
ţiativei și a rezultatelor acesteia.

CSR-ul a devenit un instrument al schimbării în comportamentele, atitu-
dinile și performanţa unei organizaţii. Resursele umane vor fi de multe 
ori funcţia care este cea mai capabilă să contribuie la implementarea 
eficientă a comportamentelor și atitudinilor în interior, de care au nevoie 
iniţiativele CSR de succes ce contribuie la afacere.

De asemenea, modurile diferite în care practicile de evaluare a per-
sonalului sunt realizate, contribuie la performanţele profesionale, nu 
numai prin atitudinea mai pozitivă a angajaţilor, ci și prin influenţarea 
percepţiilor externe asupra companiei. În lipsa unei evaluări eficiente 
a personalului, în multe cazuri nu ar fi existat beneficii aduse reputaţiei.

Prin activităţile de responsabilitate socială a unei companii/organizaţii, 
angajaţii asimilează mai ușor valorile companiei, credinţele și convinge-
rile sale, căci acestea sunt coborâte din zona teoriei, a cuvintelor simbo-
lice, a conceptelor la nivelul de experienţă individuală.

Haideţi să vedem cum pot contribui specialiștii HR la proces, ajutând 
organizaţiile să se comporte responsabil protejând și îmbunătăţindu-și 
reputaţia și succesul pe termen lung:

— în primul rând, prin elaborarea de programe de instruire și dezvol-
tare, pentru a comunica angajaţilor abordarea și acţiunile pe care 
compania se așteaptă ca aceștia să le întreprindă, precum și modul 
de abordare a dilemelor morale;

— prin efectuarea de studii de atitudine pentru a evalua nivelul de 
înţelegere a angajaţilor;
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— prin evaluarea gradului de integrare a proceselor în companie și 
stabilirea activităţilor necesare pentru o îmbunătăţire permanentă;

— în plus, sistemele de evaluare a perfomanţelor pot fi reconfigurate, 
astfel încât standardele CSR să fie incluse în modul de evaluare 
a angajaţilor;

— respectarea de către companii a bunelor practici privind șansele 
egale, diversitatea, denunţarea și redundanţa pot contribui, de ase-
menea, la sprijinirea unor programe CSR credibile.

Când companiile caută să genereze 
o schimbare majoră a atitudinii, abi-
lităţile de gestionare a schimbărilor 
sunt esenţiale. Este bine ca profe-
sioniștii HR să se implice încă de la 
început și să se asigure că dispun 
de competenţa specifică de a dez-
volta activităţile, astfel încât să 
integreze CSR în întreaga activitate 
a companiei�

Obţinerea rezultatelor comerciale prin intermediul CSR și HR

Modul în care sunt implementate iniţiativele este la fel de important 
ca și obiectivele în sine. Adaptarea la mediul schimbător, învăţarea și 
îmbunătăţirea pe parcursul procesului constituie elemente-cheie pentru 
succes, iar aceasta este o contribuţie esenţială a specialiștilor HR. Mana-
gerii au nevoie să „descuie cutia neagră” și să elibereze comportamentul 
filantropic al personalului. Comportamentul managerilor din prima linie 
este esenţial pentru implementarea cu succes atât a politicilor HR, cât 
și a celor CSR.

O colaborare 
a departamentelor, juridic, 
PR, Comunicare și Resurse 
Umane pot constitui cheia 
implementării cu succes 
a iniţiativelor CSR.
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Formele Responsabilităţii Sociale Corporatiste

Kotler și Lee (2005, p. 3) consideră că CSR-ul reprezintă un angajament 
asumat voluntar de către companii de a contribui la bunăstarea societă-
ţii prin intermediul unor practici discreţionare de afaceri și a alocării de 
resurse corporative�

Pornind de la natura filantropică a responsabilităţii sociale, pe care cei 
doi autori o percep ca esenţială tocmai pentru că vizează activităţi ce 
depășesc sfera legală sau etică, Kotler și Lee prezintă cele şase iniţiative 
sociale corporative în care se concretizează activităţile întreprinse de 
o companie pentru a susţine cauze de ordin social și pentru a-și îndeplini 
angajamentele de responsabilitate socială corporatistă asumate.

Aceste șase iniţiative sociale reprezintă formele responsabilităţii soci-
ale corporative (2005, p. 22–24): promovarea corporatistă a unor cauze 
sociale, marketingul asociat unei cauze sociale, marketingul social cor-
poratist, filantropia corporatistă, voluntariatul comunitar şi practicile 
corporatiste responsabile social.
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A.  Promovarea unor cauze sociale (engl. Corporate Cause Promotions:  
Increasing Awareness and Concern for Social Causes):

O companie contribuie cu resurse financiare, materiale sau de altă 
natură și sprijină strângerea de fonduri și implicarea voluntară pentru 
a atrage atenţia asupra unor probleme sociale.

Elementul principal al efortului din spatele unei astfel de iniţiative este 
unul promoţional, iar strategiile utilizate vizează în special comunicarea 
cu rol persuasiv�

Obiectivele acestei comunicări și, implicit, formele în care se concreti-
zează promovarea cauzelor sociale de către companii sunt următoarele: 
evidenţierea unor probleme sociale și atragerea atenţiei asupra lor; deru-
larea unor campanii de sensibilizare a publicului larg care să pună accentul 
pe necesitatea informării în domeniu; convingerea indivizilor unei comu-
nităţi de a aloca timp, bani și resurse non-financiare pentru susţinerea 
respectivei cauze; convingerea indivizilor să participe la evenimente orga-
nizate pentru susţinerea cauzei sociale. În general, pentru promovarea 
unor astfel de obiective, companiile se asociază cu organizaţii non-profit 
și cu diverse grupuri de interese, deși există și corporaţii care iniţiază și 
conduc aceste campanii pe cont propriu. În majoritatea cazurilor, com-
pania care se implică în astfel de iniţiative sociale câștigă în termeni de 
vizibilitate și imagine, deoarece apare menţionată pe materialele promo-
ţionale și în mass-media în schimbul sprijinului pe care îl acordă.

Principalele beneficii corporatiste ale implicării într-o astfel de iniţia-
tivă socială sunt legate, în special, de politica de marketing a firmei, 
deoarece promovarea corporatistă a unor cauze de ordin social poate 
duce la întărirea poziţiei mărcii și a imaginii companiei pe piaţă, apariţia 
unei preferinţe manifestate în rândul consumatorilor pentru respectiva 
marcă, creșterea vânzărilor și consolidarea fidelităţii clienţilor. În plus, 
companiile beneficiază și de avantaje suplimentare, cum ar fi creșterea 
satisfacţiei angajaţilor și dezvoltarea relaţiilor cu parteneri noi și puter-
nici în cadrul comunităţii.
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B.  Marketingul asociat unei cauze sociale (engl. Cause – Related 
Marketing: Making Contributions to Causes Based on Product Sales):

O companie se angajează să doneze o parte din încasările sale pentru 
a sprijini o anumită cauză socială; de obicei, această ofertă din partea 
companiei se derulează pe o perioadă determinată de timp, vizează 
încasările rezultate din vânzarea unui anumit produs și este destinată 
soluţionării unei anumite probleme sociale.

Formele contribuţiilor corporatiste variază de la cele care specifică 
donarea unui anumit procent din încasările aferente vânzării unui pro-
dus, până la cele care se angajează cu un procent din profiturile lor 
nete. Compania poate corela aceste donaţii cu vânzarea unui singur pro-
dus sau cu comercializarea unei linii întregi de produse; de asemenea, 
perioada pe care se întinde această ofertă caritabilă poate fi una pe 
termen scurt sau una pe termen nelimitat�

În principiu, majoritatea beneficiilor corporatiste, ce rezultă în urma 
unei astfel de iniţiative, sunt din sfera marketingului și includ potenţialul 
de a atrage noi clienţi, pătrunderea pe anumite nișe de piaţă, crește-
rea vânzărilor asociate produsului și construirea unei imagini pozitive de 
marcă. În plus, la nivelul comunităţii, această iniţiativă poate fi una din-
tre cele mai profitabile strategii pentru colectarea de fonduri aferente 
unei cauze sociale.

Potenţialele provocări și probleme sunt gestionate de către companie. 
Acestea pot fi din sfera financiară, un lucru este să te implici într-un 
proiect punctual și un alt lucru este să îţi asumi un proiect strategic, din 
sfera resurselor umane, alocarea unei mari părţi din timpul angajaţilor 
companiei pentru planificarea și coordonarea campaniei cu eforturile 
celorlalţi parteneri sociali publici sau privaţi, atenţia sporită acordată 
riscurilor legale și de marketing și scepticismul anumitor consumatori cu 
privire la motivaţiile și implicarea corporatistă.
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CSR-ul poate fi prezent în mixul de marketing prin:

 ▪ bune practici de etichetare și ambalare incluzând:
— avertismente privitoare la potenţiale riscuri de sănătate;
— descrierea componentelor/ingredientelor produsului;
— declararea originii produsului;
— informaţii privitoare la reciclarea produsului/ambalajului;

 ▪ bune practici de marketing și publicitate, incluzând:
— marketing-ul produselor pentru copii;
— confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal;

 ▪ bune practici de vânzări, incluzând:
— transparenţa și corectitudinea instrumentelor de creditare;
—  vânzarea de produse și servicii conforme cu descrierea și stan-

dardele aferente;

 ▪ bune practici de distribuţie, incluzând:
— acces la produse alternative, disponibile la preţuri diferite;
— accesul persoanelor cu handicap;
—  acces la asigurare, în lumina progreselor recente în domeniul 

testării genetice.

C.  Marketingul social (engl. Corporate Social Marketing:  
Supporting Behaviour Change Campaigns):

O companie sprijină dezvoltarea timpurie și implementarea unei cam-
panii de modificare a comportamentului social, destinată să îmbunătă-
ţească sănătatea și/sau siguranţa publică, calitatea mediului înconjurător 
sau bunăstarea comunităţii.

După cum rezultă din definiţia de mai sus, formele implicării corpora-
tiste vizează acţiuni ce au ca rezultat îmbunătăţirea sănătăţii oamenilor, 
prevenirea daunelor, protejarea mediului înconjurător și creșterea impli-
cării comunităţii în aspectele stringente de ordin social.
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Potenţialele beneficii corporatiste se referă, în principal, la sprijinirea 
obiectivelor de marketing ale companiei, concretizate în consolidarea 
poziţiei brandului pe piaţă, creșterea loialităţii consumatorilor faţă de 
acesta și creșterea vânzărilor. Pe lângă beneficiile din sfera marketingu-
lui, mai pot fi menţionate, în plus, și creșterea profitabilităţii companiei 
prin reducerea costurilor și influenţa socială pozitivă generată de o ast-
fel de iniţiativă.

Există, de asemenea, și provocări asociate marketingului social cor-
poratist: de exemplu, anumite aspecte sociale, deși importante prin 
impactul și gravitatea lor, nu sunt adecvate cu obiectivele și activita-
tea companiei. Multe iniţiative sociale destinate să inducă o modificare 
în comportamentul oamenilor au nevoie de atragerea suplimentară 
a expertizei tehnice și medicale, în plus faţă de sprijinul corpora-
tist. Categoriile de public ţintă și partenerii sociali vor fi avertizaţi că 
inducerea unei modificări comportamentale durează o perioadă mai 
mare de timp, drept pentru care rezultatele nu sunt vizibile decât 
pe termen lung. Compania poate fi criticată pentru implicarea sa în 
aspectele care nu o privesc și pentru care nu are experienţa necesară. 
Dezvoltarea și susţinerea unei campanii de marketing social necesită 
o implicare corporatistă complexă în comparaţie cu o simplă donaţie 
de fonduri�

D.  Filantropia (engl. Corporate Philanthropy:  
Making a Direct Contribution to a Cause):

O companie susţine, în mod direct, o acţiune caritabilă sau o cauză soci-
ală, cel mai adesea sub forma donaţiilor financiare, materiale sau de 
servicii�

Această formă a responsabilităţii sociale este cea mai tradiţională dintre 
toate iniţiativele corporatiste și până în anii `90 a fost abordată într-o 
manieră reactivă, ghidată doar de cerinţele momentului. În prezent, 
tot mai multe companii se confruntă cu presiuni interne și externe de 
a trece la o abordare strategică a acţiunilor lor caritabile, prin stabilirea 
unui obiectiv corporatist concret și corelarea activităţilor filantropice ale 
companiei cu obiectivele de business.
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Filantropia corporatistă ia forme dintre cele mai diverse, începând cu 
tradiţionalele donaţii financiare și terminând cu strategii caritabile ce 
includ donaţii de produse și servicii, furnizarea expertizei tehnologice și 
acordarea accesului la diferite facilităţi, canale de distribuţie sau echi-
pamente momentan neutilizate.

Beneficiile corporatiste ale acestei iniţiative sociale clasice sunt: crearea 
unei reputaţii solide și atragerea unui curent de opinie publică favora-
bil asupra companiei; afirmarea poziţiei stabile a mărcii pe piaţă; con-
solidarea industriei căreia îi aparţine respectiva companie; atragerea 
și păstrarea angajaţilor motivaţi; manifestarea influenţei corporative 
asupra problemelor de ordin social, în special în cadrul comunităţilor 
locale; consolidarea și accentuarea celorlalte iniţiative sociale corpora-
tiste aflate în curs de derulare. Iniţiativele filantropice pot contribui la 
creșterea productivităţii, extinderea pieţelor și asigurarea unor angajaţi 
viitori cât mai competitivi�

Problemele exprimate frecvent în legătură cu implicarea companiilor în 
acţiuni caritabile vizează provocările asociate cu evaluarea obiectivă 
și alegerea unor parteneri sociali puternici, îngrijorarea acţionarilor cu 
privire la adecvarea aspectelor sociale alese, obţinerea recunoașterii 
publice a eforturilor întreprinse de către companii, analiza politicii cari-
tabile și comensurarea efectelor pozitive generate de acţiunile filantro-
pice ale companiilor�

E.  Voluntariatul comunitar (engl. Community Volunteering:  
Employees Donating Their Time and Talents):

O companie își sprijină sau își încurajează angajaţii și partenerii de afa-
ceri să se implice, în mod voluntar, în susţinerea unor cauze sociale și 
a unor organizaţii comunitare locale.

Voluntariatul comunitar și sprijinul pe care companiile îl oferă aces-
tei iniţiative reprezintă forma de implicare corporatistă cea mai pură 
și benefică din punct de vedere social. Deși, implicarea voluntară în 
problemele comunităţii este o iniţiativă de sine stătătoare, în practică 
există o tendinţă a marilor companii de a integra eforturile specifice 
acesteia în cadrul altor iniţiative sociale corporative deja existente.
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La nivelul companiei, formele sub care se manifestă sprijinul pe care 
acestea îl oferă practicilor voluntare variază de la programe care doar 
încurajează angajaţii să se implice în problemele comunităţii, până la 
cele care se bazează pe regulamente scrise și vizează o investiţie finan-
ciară semnificativă pe o perioadă lungă de timp.

Programele de voluntariat comunitar susţinute de companii generează, 
în mod direct și indirect, beneficii diverse. Astfel, ele construiesc relaţii 
puternice și de durată cu comunităţile locale, atrag și menţin angajaţi 
motivaţi, sporesc implicarea corporatistă actuală și investiţiile în iniţia-
tive sociale, susţin obiectivele de business, consolidează imaginea orga-
nizaţiei și oferă oportunităţi de prezentare a produselor și serviciilor 
companiei�

Problemele legate de dezvoltarea și implementarea programelor de 
voluntariat sunt și ele destul de mari și vizează, în special, problema 
costurilor ridicate, a obţinerii unui impact social semnificativ, a îndepli-
nirii corespunzătoare a obiectivelor de business – fără ca accentul să se 
deplaseze către iniţiativele sociale voluntare ale angajaţilor companiei, 
și a cuantificării impactului pe care o astfel de iniţiativă socială îl are la 
nivelul comunităţii.

F.  Practicile de responsabilitate socială (engl. Socially Responsible 
Business Practices: Discretionary Business Practices and Investments 
to Support Causes):

O companie adoptă și chiar preia iniţiativa unor practici filantropice și 
a unor investiţii sociale pentru a contribui la bunăstarea comunităţii și 
la protejarea mediului.

De-a lungul ultimilor 20 de ani, a devenit tot mai evidentă o schimbare 
de atitudine cu privire la modul în care marile companii apelează la 
practici responsabile social: astfel, s-a trecut de la iniţiativele soci-
ale bazate pe constrângerile legale sau pe presiunea consumatorilor și 
a altor grupuri de interese la o abordare mai proactivă, prin care compa-
niile încearcă să găsească soluţii la problemele sociale și să le integreze 
în strategiile lor de afaceri.
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Printre factorii care au contribuit la această schimbare de abordare se 
numără: dovezile concrete care atestă că practicile de afaceri responsa-
bile social conduc într-adevăr la creșterea profiturilor; dezvoltarea pieţei 
globale, unde se manifestă o competiţie tot mai acerbă între producători, 
ceea ce oferă consumatorilor posibilitatea de a putea alege, apelând la 
un număr mai mare de criterii de selecţie; atenţia sporită acordată pro-
ductivităţii angajaţilor și motivării lor; vizibilitatea tot mai mare pe care 
o au activităţile companiilor responsabile sau iresponsabile social.

Formele de practici responsabile social cel mai des întâlnite sunt: modi-
ficarea politicilor și procedurilor interne ale firmei pentru a veni în pre-
întâmpinarea solicitărilor sociale sau ecologice; auditul și raportarea 
externă, pentru a furniza informaţii sociale consumatorilor și potenţiali-
lor investitori; asigurarea confidenţialităţii datelor referitoare la clienţi; 
alegerea furnizorilor și a locaţiilor pentru facilităţile de producţie por-
nind de la criterii care depășesc sfera economicului.

Beneficiile asociate practicilor responsabile social au fost clasificate în 
funcţie de aria în care se manifestă. Astfel, pe plan financiar, vorbim 
de: costuri de operare mai scăzute, în special pentru multinaţionale, 
stimulente de ordin monetar provenind de la agenţiile guvernamentale 
ce reglementează practicile în domeniu și o creștere a productivităţii 
angajaţilor și a gradului de retenţie al acestora în cadrul firmei.

În sfera marketingului, companiile responsabile social obţin urmă-
toarele avantaje: crearea unei imagini favorabile a companiei în rân-
dul publicului larg, câștigarea loialităţii consumatorilor faţă de marca 
de producţie sau de comercializare, consolidarea poziţiei mărcii pe 
piaţă, creșterea gradului de apreciere de care se bucură compania 
în cadrul societăţii și creșterea calităţii produselor. În plus, are loc 
și o consolidare a relaţiilor cu partenerii externi, cum ar fi agenţiile 
guvernamentale, furnizorii și organizaţiile non-profit.

Cu privire la problemele aferente acestor practici, experţii afirmă că 
diversele grupuri afectate analizează, în mod sceptic, motivaţiile care 
stau în spatele asumării unor obligaţii sociale suplimentare de către com-
panii, iar acţiunile corporatiste responsabile social și rezultatele lor sunt 
strict evaluate și monitorizate.
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Instrumentele specifice Responsabilităţii Sociale

Evidenţa empirică și teoretică din ultimii 20–30 de ani sugerează că un 
comportament responsabil social a devenit obligatoriu pentru companiile 
care doresc să se conformeze cerinţelor societale (argumentul moral al 
CSR) și că, în același timp, ajută organizaţiile de afaceri să își îmbunătă-
ţească performanţele financiare (argumentul pragmatic al CSR).

Pentru a putea stabili o corelaţie statistică între performanţa socială și 
cea financiară, este nevoie să evidenţiăm și instrumentele CSR, astfel 
încât companiile să poată identifica, la modul real, cele mai eficiente 
și adecvate mijloace de care pot dispune în îndeplinirea obiectivelor lor 
economico-sociale.

Într-un raport al Comisiei Europene, intitulat ABC of the Main Instru-
ments of Corporate Social Responsibility (2004), Odile Quintin, directorul 
general însărcinat cu politica socială la nivel european, considera că 
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„instrumentele caracteristice politicii de CSR joacă un rol fundamental 
în ceea ce privește asigurarea unui cadru propice dezvoltării perfor-
manţelor corporatiste durabile, sprijinind astfel o promovare eficientă 
a conceptului CSR. Aceste instrumente stabilesc nivelele minime de per-
formanţă, ajută companiile să își monitorizeze procesele, sistemele și 
rezultatele pe care le induc la nivelul comunităţii și, nu în ultimul rând, 
încurajează excelenţa în afaceri. Deși, general acceptate ca părţi com-
ponente ale mediului de afaceri, procentul companiilor europene care 
apelează la unul sau mai multe instrumente CSR este scăzut, iar majo-
ritatea firmelor încă ignoră sau nu sunt convinse de beneficiile utilizării 
acestor instrumente” (2004, p. 5).

În practică, există o mare varietate de instrumente pentru a gestiona, 
măsura, comunica, monitoriza, verifica și recompensa performanţa aso-
ciată responsabilităţii sociale corporatiste, instrumente care variază de 
la directive generale, coduri de conduită corporativă ce stabilesc prin-
cipii pentru un comportament responsabil, până la sisteme complexe de 
management, instrumente elaborate de comunicare și metodologii de 
evaluare a investiţiilor.

În cadrul lucrării mai sus menţionate (ABC of the Main Instruments of 
Corporate Social Responsibility, 2004, p. 1–57), Comisia Europeană a evi-
denţiat instrumentele principale ale CSR, și anume: codurile de conduită 
corporatistă, standardele de management, raportarea implicării sociale, 
etichetele ecologice şi sociale, şi investiţiile responsabile social (IRS). De 
asemenea, aceste cinci instrumente principale au fost grupate pe trei 
categorii:

A.  Managementul responsabil social include instrumente ce stabilesc 
standarde de performanţă și aspecte de management utilizate de 
către companii pentru a încorpora valorile caracteristice responsabi-
lităţii sociale corporatiste în cadrul strategiilor și operaţiilor proprii 
de afaceri și a obţine o îmbunătăţire a performanţelor lor (codurile 
de conduită, standardele de management, raportarea implicării 
sociale). Aceste trei tipuri de instrumente sunt complementare și 
se susţin reciproc; astfel, pentru o transpunere corectă și eficientă 
a unor principii teoretice în practică, un cod de conduită este bine 
să fie completat de către un sistem de management care să defi-
nească obiective, procese, roluri și responsabilităţi, iar sistemele de 
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management să includă frecvent mecanisme de raportare și măsurare 
care permit o evaluare continuă a progresului înregistrat și o identifi-
care a aspectelor de îmbunătăţit.

B.  Consumul responsabil social descrie instrumente de piaţă (de obi-
cei, etichetele), în special adresate consumatorilor. Acestea certifică 
faptul că producţia și comercializarea acelor produse atestate de ele 
au respectat un set de criterii de ordin socio-ecologic.

C.  Investiţiile responsabile social ilustrează diferitele abordări, produse 
și instrumente oferite investitorilor responsabili (fondurile sociale, 
ecologice şi etice, fondurile de pensii, indicii de sustenabilitate, 
evaluarea portofoliilor şi angajamentul acţionarilor).

A. Codurile de conduită (engl. Codes of conduct):

Un cod de conduită reprezintă o enunţare formală a unor reguli și prin-
cipii ce definesc anumite standarde de comportament respopnsabil. 
Aceste standarde vizează o mare varietate de aspecte: drepturile omu-
lui și ale muncii; utilizarea forţelor de securitate; mita și corupţia, în 
special în ţările în care autorităţile publice nu reușesc să asigure respec-
tarea legală a unor standarde minime; aspectele legate de sănătatea și 
siguranţa utilizării unui anumit produs; standardele de mediu.

Codurile de conduită pot îndeplini diverse funcţii; astfel, ele sunt consi-
derate: elemente principale ale culturii corporatiste și modalităţi efici-
ente de definire a unor relaţii corespunzătoare între sectorul privat de 
afaceri și guvern; instrumente pentru luarea deciziilor și prevenirea sau 
rezolvarea diverselor tipuri de conflicte ce pot să apară între partenerii 
de interes; instrumente pentru managementul resurselor umane; instru-
mente de marketing sau promovarea unui brand.

De obicei, companiile consideră codurile de conduită ca fiind instru-
mente valoroase de management și apelează la ele, în principiu, din patru 
motive: în primul rând, pentru a face cunoscute valorile și standardele 
etice conform cărora își conduc afacerile; în al doilea rând, pentru a influ-
enţa pozitiv practicile de afaceri ale partenerilor lor; în al treilea rând, 
pentru a consolida o politică a practicilor responsabile în cadrul com-
paniilor; în al patrulea rând, pentru a informa consumatorii în legătură 
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cu principiile pe care le respectă în producerea bunurilor și serviciilor și 
pentru a răspunde la presiunea publică sau a preveni criticile care li se 
pot aduce, în special dacă vânzările lor depind în mod fundamental de 
imaginea de marcă sau de opinia publică. În plus, Levis (2006, p. 51) iden-
tifică și un al cincilea motiv: companiile, în special cele multinaţionale, 
percep codurile de conduită ca pe o alternativă la reglementările publice/
guvernamentale.

Ca rezultat al implementării unui cod adecvat de conduită, o organizaţie 
de afaceri poate să câștige în termeni de reputaţie și poate să obţină și 
beneficii suplimentare: cum ar fi îmbunătăţirea relaţiilor cu partenerii 
de afaceri, promovarea unei bune guvernanţe corporatiste și a respectă-
rii legilor (în diferitele ţări în care își desfășoară activitatea) și sporirea 
calităţii și productivităţii angajaţilor ca urmare a unui climat de muncă 
mai sănătos.

Cu toate acestea, codurile de conduită sunt instrumente voluntare și ele 
vin să completeze, nu să înlocuiască, legislaţia naţională și internaţio-
nală sau dialogul social și negocierea colectivă.

În principiu, există patru aspecte care ar putea influenţa eficienţa unui 
cod de conduită: transparenţa și credibilitatea sa; existenţa unor metode 
clare de implementare, monitorizare și verificare a respectării princi-
piilor din respectivul cod; problema răspunderii legale pentru încălca-
rea codului și cea a impunerii unor măsuri corective pentru diminuarea 
daunelor produse; acceptarea codului de conduită corporatistă drept un 
cadru principial general, care se aplică tuturor angajaţilor companiei și 
partenerilor săi de afaceri.

La nivel internaţional, codurile de conduită au cunoscut o diversificare 
mare, datorită interesului public tot mai accentuat în ceea ce privește 
impactul socio-ecologic al companiilor și conduita lor etică. În publicaţia 
Comisiei Europene (2004) apar șase tipuri de coduri de conduită:

— coduri corporatiste, adoptate unilateral de către companii;

— coduri specifice anumitor sectoare industriale sau asociaţiilor 
comerciale, adoptate de către un grup de companii dintr-o anumită 
industrie;
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— coduri europene sau internaţionale, negociate de către partenerii 
sociali (ex.: Codurile europene în sectoarele comerţului, textilelor, 
lemnului și zahărului; Acordurile cadru negociate între companii 
multinaţionale și organizaţii internaţionale ale muncii);

— coduri multi-stakeholder, adoptate ca rezultat al iniţiativelor 
comune din partea firmelor, sindicatelor și organizaţiilor non-guver-
namentale (ex.: Codul de bază al Ethical Trading Initiative);

— coduri cadru, dezvoltate de către sindicate, organizaţii non-guver-
namentale sau diverse organizaţii, care servesc drept puncte de 
referinţă pentru elaborarea codurilor unilaterale de conduită corpo-
rativă (ex.: Principiile drepturilor omului elaborate de către Amne-
sty International pentru companii);

— coduri inter-guvernamentale, negociate în cadrul organizaţiilor 
internaţionale (ex.: Liniile de conduită ale OCDE pentru companiile 
multinaţionale; Declaraţia tripartită de principii a OIM cu privire 
la companiile multinaţionale și la politica socială; Declaraţia OIM 
cu privire la principiile fundamentale și la drepturile angajaţilor la 
locul de muncă; Principiile generale ale ONU pentru companii).

B. Standardele de management (engl. Management standards):

Aceste standarde sau sisteme generale de management sunt instrumente 
corporatiste interne, pe care companiile și alte organizaţii de afaceri le 
folosesc pentru integrarea valorilor proprii în cadrul activităţilor curente, 
și vizează o serie de proceduri, etape și specificaţii la care organizaţiile 
apelează în vederea operaţionalizării unui proces sau a unei activităţi. 
Standardele de management pot fi de două feluri: de proces – cele care 
se referă la tipul de proces și la etapele implementării lui – și de per-
formanţă – cele care vizează măsurarea și raportarea performanţei și 
a progresului.

În vederea asumării unei responsabilităţi eficiente, ar fi de dorit ca organi-
zaţiile să dezvolte sisteme pentru implementarea, monitorizarea și evalua-
rea politicilor și practicilor lor responsabile social, care să includă definiţia 
obiectivelor, proceselor, rolurilor și responsabilităţilor, mecanismele de 
măsurare și raportare a progresului înregistrat și măsurile corective. 
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Sistemele de management ajută la îmbunătăţirea administrării strategice 
a conceptului CSR și consolidează performanţa socială a companiei, res-
ponsabilitatea și credibilitatea ei; ele facilitează identificarea și gestiona-
rea eficientă a riscurilor sociale și ecologice, implică stakeholder-ii într-un 
mod activ și sistematic și sporesc eficienţa de ansamblu a organizaţiei prin 
intermediul unei analize raţionale a datelor și a unei mai bune coordonări 
între diferitele departamente funcţionale ale companiei. De aceea, se 
apreciază că standardele de management pot fi considerate modele utile 
pentru companii, instrumente de comunicare a performanţei corporative.

Standardele de management sunt voluntare. Succesul lor depinde de 
gradul de acceptare de care se bucură pe piaţă. Deși sunt instrumente 
utile ce ajută la o mai bună implementare a legislaţiei, adoptarea stan-
dardelor de management nu exonerează compania de responsabilitatea 
îndeplinirii obligaţiilor sale legale.

Implementarea eficientă a unui standard de management va lua în con-
siderare cel puţin următoarele trei aspecte:

1. transparenţa și independenţa procesului de atestare a standardului;

2. problema definirii și măsurării performanţei corporative în acest 
domeniu;

3. argumentele pro și contra procesului de standardizare a responsa-
bilităţii sociale corporative.

Comisia Europeană a identificat cinci categorii principale de iniţiative 
relevante în acest domeniu:

— standarde referitoare la sănătatea şi siguranţa locului de muncă 
(ex.: SA 8000 – Social Accountability on Labour Conditions; ILO-OSH 2001 – 
International Labour Organization on Occupational Safety and Health 
Management; OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety Zone);

— standarde de management al calităţii şi alte proceduri generale 
asociate CSR (ex.: ISO 9000 – International Standard Organization 
requirements for an effective quality) management system; EFQM 
Excellence Model – European Foundation for Quality Management 
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model for business excellence; ISO 26000 – International Stan-
dard Organization providing guidelines for social responsibility; 
ISO CR MSS – International Standard Organization procedure on 
Corporate Responsibility Management System Standards; AA 1000 – 
AccountAbility stakeholder engagement standard);

— standarde de management al mediului (ex.: EMAS – Eco – Manage-
ment and Audit Scheme; ISO 14000 – International Standard Organi-
zation in the field of environmental management);

— standarde naţionale (ex.: SIGMA project – Sustainability Integrated 
Guidelines for Management, UK);

— standarde specifice anumitor sectoare (ex.: FORGE – Guidance on 
corporate social responsibility management and reporting for the 
financial services sector, UK).

C. Raportarea implicării sociale (engl. Sustainability reporting):

Problema raportării gradului de sustenabilitate a unei companii vizează 
aspecte ce ţin de comunicarea corporatistă a performanţelor sale econo-
mice, sociale și de mediu. Raportarea implicării sociale reprezintă pro-
dusul final, la care se ajunge prin parcurgerea succesivă a două etape. 
Prima etapă se referă la colectarea și prelucrarea datelor în vederea 
măsurării performanţelor sociale și ecologice, prin compararea lor cu 
anumiţi indicatori specifici. A doua etapă a procesului de raportare este 
cea a evaluării și verificării/auditării corectitudinii informaţiilor prezen-
tate în raportul public al companiei.

Măsurarea performanţelor sociale și ecologice ale companiilor se rea-
lizează apelând la indicatorii generali de performanţă (engl. key per-
formance indicators). Până în prezent, un accent mai mare s-a acordat 
măsurării performanţelor de ordin ecologic, deoarece dezvoltarea unor 
indicatori eficienţi ai performanţei sociale este mult mai dificilă și 
laborioasă.

În acest context, companiile dezvoltă și implementează standarde pen-
tru măsurarea, evaluarea și verificarea performanţelor lor ecologice și 
sociale; aceste linii de conduită pot îmbrăca diverse forme, de la cele 
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voluntare la cele obligatorii, de la cele ce tratează un aspect unic la 
cele ce abordează o varietate de probleme, de la standarde de proces la 
standarde de performanţă.

Raportarea socială și ecologică reprezintă un instrument de comunicare, 
adresat partenerilor de interes interni și externi ai companiei. În același 
timp, este și un instrument de management, oferind companiei posibili-
tatea unei abordări sistemice a dezvoltării durabile, prin măsurarea pro-
gresului înregistrat și prin definirea strategiei și a obiectivelor ce trebuie 
îmbunătăţite. Principalii factori care determină companiile să se implice 
în acest proces al raportării sociale sunt: presiunea venită din partea 
acţionarilor și a diverselor grupuri de parteneri, îndeplinirea cerinţelor 
de ordin legal, avantajul competitiv obţinut și consolidarea imaginii și 
a relaţiilor publice.

La fel ca și în cazul celor două instrumente prezentate anterior, rapor-
tarea gradului de sustenabilitate a unei companii reprezintă o iniţiativă 
voluntară. Există o presiune tot mai mare din partea diverselor grupuri 
de interese pentru o evaluare a performanţelor corporative realizată în 
mod obiectiv, apelându-se astfel la auditori independenţi.

Raportarea implicării sociale a unei companii este influenţată, la modul 
decisiv, de următoarele aspecte: menţinerea unui echilibru dinamic între 
flexibilitatea unui raport și standardizarea proceselor și a informaţiilor 
prezentate în cadrul acestuia; evaluarea tuturor aspectelor relevante 
cu privire la sustenabilitatea de ansamblu a companiei; importanţa și 
dificultăţile asociate cuantificării indicatorilor non-financiari; conștien-
tizarea impactului respectivei raportări; evaluarea și auditul raportării 
corporatiste; considerarea aspectelor voluntare, alături de cele obliga-
torii, în cadrul procesului de raportare a sustenabilităţii unei companii.

Comisia Europeană a evidenţiat trei tipuri principale de raportare socială:

— raportare publică naţională, în special în zona Europei, ce sus-
ţine dezvoltarea raportării sociale și ecologice a companiilor;

— raportare multistakeholder (ex.: GRI – Global Reporting 
Initiative – Iniţiativa multi-stakeholder pentru dezvoltarea și 
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diseminarea unui cadru global voluntar al raportării sustenabilităţii 
corporative; AA 1000s – AccountAbility Assurance Standard);

— alte raportări (ex.: BITC – Business in the Community, UK)  
(2004, p. 28–40).

D. Etichetele ecologice și sociale (engl. Labels):

Etichetele sunt instrumente de piaţă care au ca rol promovarea unei 
cereri echitabile și sustenabile, prin influenţarea deciziilor de cumpărare 
ale consumatorilor, distribuitorilor, producătorilor, comercianţilor. Ele se 
manifestă sub forma anumitor simboluri și certifică faptul că în produc-
ţia și comercializarea respectivelor produse/servicii s-au respectat un set 
de criterii de ordin etic, social sau ecologic.

Etichetele sociale, ecologice sau cele care promovează un comerţ corect, 
echitabil, pe bază de reciprocitate, au apărut ca urmare a unui interes tot 
mai accentuat al consumatorilor faţă de producţia și comercializarea bunu-
rilor pe care le achiziţionează. Aceste instrumente pot fi emise de către 
producătorii individuali (etichete auto-declarate), de către anumite sectoare 
industriale, organizaţii non-guvernamentale și autorităţi publice. Aceste eti-
chete vizează fie un aspect unic (angajarea minorilor sau conservarea pădu-
rilor), fie o serie de probleme (condiţiile de angajare și de muncă, comerţul 
corect/echitabil, dezvoltarea comunităţii și protecţia ecosistemelor natu-
rale). Spre deosebire de etichetele organice sau de siguranţă, aceste eti-
chete nu oferă informaţii cu privire la caracteristicile interne ale produsului 
și se aplică, în special, produselor importate, vizând consumatorii din ţările 
dezvoltate și producătorii din ţările în curs de dezvoltare.

Etichetarea socială atestă faptul că organizaţiile de afaceri recunoscute 
prin etichete sau sisteme de certificare socială îndeplinesc standardele 
internaţionale ale muncii, în timp ce iniţiativele ce vizează promovarea 
unui comerţ echitabil au o abordare mai largă, punând un accent mai 
mare pe dezvoltarea durabilă a comunităţii în ansamblul său. Criteriile 
pe care trebuie să le îndeplinească un producător sau un comerciant 
pentru a fi atestat sunt stabilite de către organizaţii de etichetare, pre-
cum Fair Trade Labeling Organization, Forest Stewardship Council, iar 
certificarea propriu-zisă se face fie de către organizaţia de etichetare, 
fie de către o agenţie acreditată de aceasta.
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Comisia Europeană consideră că iniţiativele relevante în domeniu se pot 
împărţi în trei mari categorii:

— etichete ce promovează un comerţ echitabil (ex.: etichetele 
organizaţiilor de etichetare și certificare: FLO International – Fair-
trade Labeling Organization; IFAT – International Federation for 
Alternative Trade; EFTA – European Fair Trade Association; NEWS! – 
Network of European World Shops);

— etichete sociale (ex.: Belgium Social Label; Rugmark Label; Flower 
Label Program);

— etichete ecologice (ex.: EU eco-label – „Floarea UE”; eticheta 
FSC – Forest Stewarship Council; PEFC – Pan-European Forestry 
Certification) (2004, p. 41–47).

E.  Investiţiile responsabile social (engl. Socially Responsible 
Investment):

Investiţiile responsabile social consideră simultan obiectivele financiare 
ale investitorilor și preocupările lor referitoare la aspectele de ordin etic, 
social sau ecologic, prin integrarea angajamentelor de sustenabilitate 
în deciziile de investiţii. Ultimii ani au marcat o creștere spectaculoasă 
a importanţei acordate de către investitori acestui tip de investiţii, urmă-
rind tendinţele generale manifestate pe piaţă. Investiţiile responsabile 
social reprezintă o modalitate eficientă de a induce o modificare rapidă în 
comportamentul corporatist: valorile organizaţionale se transpun în acţi-
uni pozitive și compania promovează progresul social și ecologic.

La nivelul organizaţiilor de afaceri, prezintă interes analiza investiţii-
lor instituţionale responsabile social, realizate de către diverse fonduri 
de pensii și de investiţii, fundaţii, bănci, companii de asigurări și alte 
instituţii financiare. Investitorii instituţionali concretizează angajamen-
tele lor socio-ecologice prin selectarea companiilor în care urmează să 
investească – pornind de la evaluarea lor după criterii etice, sociale și 
ecologice –și prin angajamentul sau activismul acţionarilor.

Există o mare varietate de produse şi instrumente specifice investiţii-
lor responsabile social, dintre care cele mai importante sunt: fondurile 
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ecologice, sociale și etice – ce selectează portofoliile de acţiuni folo-
sind criterii ecologice, sociale și etice; fondurile de pensii – ce investesc 
o parte din fondurile deţinute conform criteriilor de responsabilitate 
socială; indicii de sustenabilitate – DJSI, FTSE4 Good, Domini 400, Ethibel 
etc., care au un rol important în relaţia dintre fondurile alocate inves-
tiţiilor responsabile social și performanţa lor financiară, și procesele de 
listare a titlurilor de valoare – ce oferă investitorilor informaţii complete 
și relevante pentru evaluarea companiilor.

Câteva dintre aspectele cheie ce se evidenţiază în legătură cu investiţiile 
responsabile social sunt: consolidarea condiţiilor de promovare a aces-
tora; accentuarea credibilităţii lor prin transparenţă și responsabilitate, 
dialogul continuu dintre companii, analiști financiari și investitori insti-
tuţionali, actuali și potenţiali.

Publicaţia Comisiei Europene consacră trei tipuri principale de iniţiative 
relevante în domeniul investiţiilor responsabile social:

— criterii pentru investiţiile responsabile social şi informarea 
publică (ex.: Transparency guidelines for sustainable investment 
funds – „Eurosif transparency guidelines”);

— agenţii de selectare şi clasificare a companiilor responsabile 
social (ex.: CSRR-QS 1.0 – Quality Standard for Corporate Social 
Responsibility Research);

— dialoguri între companii şi analişti/investitori financiari  
(ex.: Association of British Insurers (ABI) Disclosure Guidelines).

În concluzie, presiunea venită din partea societăţii pentru o mai mare 
responsabilitate și transparenţă corporatistă a determinat companiile 
să ţină cont și de impactul pe care activităţile lor îl pot avea asupra 
mediului social sau ecologic și să raporteze cu privire la performanţele 
în aceste domenii�

Rolul instrumentelor de responsabilitate socială corporatistă este de 
a consolida abordarea strategică a companiilor cu privire la performan-
ţele lor sociale, astfel încât să-și transforme implicarea într-un avantaj 
competitiv real�



75

Tipuri de programe de CSR

Programele de CSR pot fi împărţite diferit, conform mai multor tipologii. 
Cea mai utilă este tipologia realizată de Philip Kotler și Nancy Lee în 
cartea „Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your 
Company and Your Cause”:

 ▪ Promovarea unei cauze;

 ▪ Acţiuni filantropice;

 ▪ Voluntariat în comunitate;

 ▪ Marketing legat de o cauză;

 ▪ Marketing social�
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Este un tip de program prin care compania contribuie cu bani sau alte 
resurse pentru:

• a crește notorietatea și preocuparea publicului pentru o cauză, 
sau

• pentru a mobiliza publicul să doneze, să participe sau să voluntari-
eze în sprijinul unei cauze.

Focusul principal îl constituie comunicarea persuasivă în sprijinul unuia 
dintre obiectivele de mai sus. De aceea investiţia principală a companiei 
constă în finanţarea și/sau implementarea campaniei de comunicare.

Dacă în urma campaniei rezultă fonduri sau alte bunuri, acestea sunt de 
obicei preluate și gestionate de unul sau mai mulţi parteneri (instituţii 
publice sau organizaţii neguvernamentale).

a. Ce poţi urmări printr-o campanie de promovare a unei cauze:

• Să generezi preocuparea publicului pentru o cauză (ex.: prin 
prezentarea unor statistici sau a unor mărturii despre numărul de 
bătrâni sau de copii fără adăpost, despre numărul de câini vagabonzi 
care sunt uciși în fiecare zi etc.);

• Să convingi publicul să afle mai multe despre o cauză (ex.: intrând 
pe un site, participând la un seminar, solicitând o broșură sau un 
pachet educaţional);

• Să convingi publicul să doneze timp pentru a sprijini o cauză 
(ex.: acţiuni de ecologizare);

• Să convingi publicul să doneze bani pentru o cauză (ex., printr-o 
secţiune de pe site-ul companiei unde vizitatorii să doneze bani 
unor ONG-uri partenere, prin recipiente speciale plasate în punctele 
de desfacere etc.);

Promovarea unei cauze
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• Să convingi publicul să doneze valori non-financiare (ex., haine, 
aparate electrocasnice, cărţi, jucării etc.);

• Să convingi publicul să participe într-un fel sau altul alături de 
cauză (ex., să semneze o petiţie, să participe la un eveniment 
memorial, la un concert de protest, la o expoziţie de artă etc.).

b. Când este potrivită campania de promovare a unei cauze:

Atunci când vrei să subliniezi poziţionarea brandului.

O campanie în sprijinul unei cauze te poate ajuta să scoţi în evidenţă 
o valoare sau o caracteristică a brand-ului tău. Spre exemplu: o cam-
panie prin care se obţin bani pentru bursele acordate unor copii excep-
ţionali, care provin însă din familii sărace, poate susţine angajamentul 
brand-ului tău pentru „performanţă”. O campanie pentru înfiinţarea de 
telecentre la sate, poate fi o dovadă că brand-ul tău crede în „inovaţie”.

Mai ales, atunci când, campania în care te implici, este prima care abor-
dează o anumită temă, ai toate șansele să câștigi un avantaj pe termen 
lung în faţa concurenţei.

Un avantaj, atunci când urmărești să subliniezi poziţionarea brand-ului, 
este să ai o bază mare de consumatori. Astfel, le vei putea transmite 
mesajul campaniei și prin intermediul produselor sau al punctelor de 
distribuţie (ex., inscripţionând mesajul pe ambalaje sau lansând noi pro-
duse dedicate campaniei).

Atunci când vrei să obţii mai multă vizibilitate.

În măsura în care cauza pe care o promovezi este importantă pentru 
liderii de opinie, aceștia vor vorbi mai departe despre gestul tău. Pentru 
asta, este bine să ai o relaţie apropiată și să ceri feed-back de la jurna-
liști și de la alţi formatori de opinie.

Impactul mediatic al campaniei va crește pe măsură ce acești formatori 
de opinie simt că sunt implicaţi și că rezultatul le aparţine și lor.
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Atunci când nu ai resurse decât pentru o implicare limitată în 
rezolvarea problemei

Probabil că, orice companie și-ar dori ca odată ce s-a implicat într-o 
cauză socială să poată spune că a mers până la rezolvarea ei. Acest lucru 
este însă rareori posibil. De cele mai multe ori este nevoie de costuri și 
de o perioadă de timp semnificative.

De aceea, este bine să vezi procesele de schimbare socială ca având 
două etape. Prima, este cea de conștientizare a problemei. Cea de-a 
doua, presupune acţiunea concertată a mai multor actori sociali pentru 
a schimba un comportament sau pentru a corecta o deficienţă de sistem.

Chiar dacă nu ai resurse suficiente, decât pentru a parcurge prima 
etapă, implicarea ta poate să fie declanșatorul unei schimbări de mai 
mari proporţii. Pentru asta, este important ca mesajele să fie sincere și 
acţiunile tale să convingă.

Probabil că succesul celor 13 ani de campanie ai The Body Shop împo-
triva testelor pe animale se datorează și credibilităţii mesajului pe care 
compania îl transmite încă de pe homepage:

„Never doubt that a group of thoughtful, commited citizens can change 
the world, indeed it’s the only thing that ever does”.

Filantropie corporatistă (Corporate Philantropy)

Este un tip de program prin care compania contribuie în mod direct, cu 
bani sau produse, la sprijinirea unei cauze.

Acţiunile filantropice sunt cel mai vechi tip de iniţiativă de CSR. Pentru 
mult timp, companiile au avut contribuţii dispersate și întâmplătoare. 
În ultima vreme însă, există tendinţa de a alinia aceste contribuţii cu 
strategia generală de afaceri.

Actiuni filantropice
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Astfel, companiile:

— își aleg cauzele pe care le sprijină în concordanţă cu obiectivele de 
afaceri;

— tind să intre mai degrabă în parteneriate pe termen lung (cu un ONG 
sau o instituţie), decât să aibă o implicare formală într-o cauză;

— își extind opţiunile în ceea ce privește donaţiile, de la bani, la alte 
resurse (ex. produsele în exces, expertiza tehnică, punerea la dis-
poziţie a canalelor de distribuţie etc.);

— își implică mai mult angajaţii în alegerea cauzelor.

a. Ce forme pot lua activităţile filantropice:

— Donaţii în bani (ex.: compania oferă bani într-un program);

— Finanţări (ex.: compania lansează un program propriu de finanţare 
la care pot depune proiecte ONG-urile de mediu);

— Burse (ex.: compania iniţiază un program de burse de studiu pentru 
tineri defavorizaţi);

— Donaţii în produse sau servicii (ex.: o companie IT donează 
calculatoare pentru școlile din mediul rural; o companie de 
telecomunicaţii oferă linii telefonice speciale pentru a ajuta la 
strângerea de fonduri);

— Oferire de expertiză (ex.: o companie cu profil medical ajută la 
realizarea unor materiale de informare despre droguri);

— Acces la canalele de distribuţie, locaţiile sau echipamentele com-
paniei (ex.: o firmă de transport își pune la dispoziţie mașinile de 
marfă pentru a duce ajutoare pentru sinistraţi; un lanţ de benzinării 
oferă recipiente pentru colectarea uleiului de motor uzat).
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b. Când sunt potrivite acţiunile filantropice:

Atunci când vrei să întărești poziţionarea brandului

Cauzele în care investești transmit unul dintre cele mai emoţionale 
mesaje despre brand-ul tău. Aceste cauze pot deveni argumente credi-
bile în comunicarea despre brand.

Atunci când compania vrea să intre pe o piaţă nouă;

Donaţiile pot fi folosite, alături de alte instrumente, pentru a câștiga 
și a-ţi întări poziţia pe piaţă. Mai ales atunci când compania intră pe 
o piaţă nouă, mesajele sale vor fi mai credibile daca reușește să demon-
streze că este preocupată de viaţa și de problemele comunităţilor locale.

Atunci când vrei să îţi consolidezi statutul de lider pe o anumită piaţă

Când ești deja lider de piaţă, cea mai bună strategie este să investești 
în dezvoltarea și întărirea industriei tale. Acest lucru se va întoarce în 
favoarea ta, atât ca volum absolut de piaţă, cât și ca reputaţie de lider 
responsabil.

Marketingul social (Corporate Social Marketing)

Este un program de CSR prin care compania își propune să schimbe un 
comportament negativ sau să convingă publicul să adopte un com-
portament pozitiv�

Chiar dacă în cadrul programului sunt folosite și tactici care urmăresc 
creșterea gradului de informare sau de educare, focusul principal îl con-
stituie schimbarea de comportament.

Marketing Social
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a. Alegerea comportamentului

De obicei, comportamentele vizate de o campanie sunt legate de pro-
bleme grave ale societăţii.

Toţi suntem reticienţi atunci când cineva încearcă să ne schimbe com-
portamentul. De aceea, pentru ca o campanie de marketing social să fie 
justificată, problema pe care o abordezi afectează un număr semni-
ficativ de persoane și rezolvarea ei să fie urgentă (dacă nu s-ar adopta 
comportamentul dorit, ar exista riscuri majore).

Cele mai des întâlnite probleme ţin de:

— Ameninţări la adresa vieţii sau a siguranţei (ex., siguranţa în tra-
fic, violenţa în familie, pregătirea în vederea dezastrelor naturale, 
prevenirea accidentelor etc.);

— Sănătate (ex., cancer la sân, cancer de col uterin, tulburări de ali-
mentaţie, diabet, afecţiuni ale inimii, HIV etc.);

— Mediu (ex., folosirea pesticidelor, poluarea aerului, reciclarea, pro-
tejarea rezervaţiilor naturale etc.);

— Implicarea civică (ex., voluntariat, participarea la vot, donarea de 
sânge, prevenirea crimelor sau a infracţiunilor etc.).

b. Când este potrivită o campanie de Marketing Social

— Atunci când există o legătură între profilul companiei și problema 
socială;

— Alegerea unei probleme și a unui comportament care să fie schim-
bat, ţine seama de profilul companiei tale și de modelul ei de 
business;

— Un motiv pentru a face o campanie de marketing social ar fi atunci 
când problema pe care o abordezi ar fi foarte importantă pentru 
clienţii tăi;
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— Atunci când vrei să obţii o creștere economică;

— Un alt motiv pentru a te implica într-o campanie de marketing social 
ar fi când vânzările tale ar avea de câștigat de pe urma schimbării 
de comportament;

— Un interes direct în promovarea unui comportament ar putea totuși 
să îţi afecteze credibilitatea. De aceea, este de preferat să nu rea-
lizezi campania pe cont propriu, ci să te alături unei iniţiative 
publice, deja existente. Asocierea cu instituţii sau organizaţii credi-
bile îţi va aduce un plus de legitimitate. De asemenea, va fi o garan-
ţie că militezi pentru o cauză care este în interesul societăţii și nu 
doar al companiei tale�

c. Alţi factori de succes

— Alege un grup ţintă restrâns, care acţionează ca lider de opinie 
pentru un public mai larg;

Este dificil și costisitor să convingi un public numeros. E preferabil 
să alegi grupul ţintă care are cel mai mult de câștigat de pe urma 
schimbării, care este deschis la schimbare, și care poate fi atins cu 
ușurinţă prin intermediul canalelor pe care le ai la îndemână.

— Decide-te asupra unui comportament specific, nu asupra unuia 
general;

Spre exemplu, nu îţi propune ca obiectiv adoptarea unui „stil de 
viaţă sănătos”. Un astfel de „stil de viaţă” poate însemna la fel de 
bine să faci exerciţii fizice, să renunţi la tutun, sau să mănânci pro-
duse fără grăsimi. Fii cât mai specific, alege doar una dintre acţiuni: 
„fă zilnic 15 minute de sport”.

De asemenea, ajută publicul să-și dea seama dacă a îndeplinit cu 
succes comportamentul pe care îl recomanzi. Nu spune „conduceţi 
prudent”, ci „la culoarea galbenă a semaforului reduceţi viteza”.
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— Descoperă toate barierele sau beneficiile pe care le presupune 
schimbarea de comportament;

Deși publicul poate recunoaște că un comportament este benefic, 
poate avea motive mai puţin transparente care îl împiedică să îl 
adopte. Să luăm exemplul unei campanii care și-ar propune să îi 
convingă pe liceeni să renunţe la fumat. O barieră ascunsă ar fi 
reprezentarea lor că fumatul înseamnă „să fii rebel și cool”. Îţi poţi 
propune ca obiective, să le schimbi întâi reprezentarea despre ce 
înseamnă cool și abia apoi să îi convingi să se lase de fumat.

— Pregătește-te pentru un angajament pe termen lung�

Comportamentele se schimba greu. De cele mai multe ori este nevoie 
de ani de zile pentru ca rezultatele să fie vizibile. De aceea, este bine 
să te asiguri că în companie există un angajament pe termen lung faţă 
de cauză.

Marketingul legat de o cauză (Cause Related Marketing)

Este un tip de program de CSR prin care o companie se angajează să 
doneze în favoarea unei cauze o sumă care depinde de vânzările pe 
care le realizează într-o anumită perioadă.

În mod obișnuit, o campanie de CRM („Cause Related Marketing”) implică 
o „ofertă”, care:

• este valabilă pentru o anumită perioada de timp;

• se referă la un produs anume al companiei;

• se realizează în beneficiul unui ONG, sau al unui alt partener, care 
are legitimitate în privinţa cauzei și capacitatea de a administra 
banii.

Marketing relational
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O campanie de CRM oferă cele mai multe beneficii pentru toate părţile 
implicate:

• consumatorii pot face o contribuţie, în mod gratuit, în favoarea 
ONG-ului sau a cauzei lor favorite;

• ONG-ul primește o sumă semnificativă de bani, într-un mod rela-
tiv facil, compania își impulsionează vânzările și creează o legătură 
profundă și memorabilă între brand și consumatori.

a. Când este potrivită o campanie de CRM

Marketing-ul legat de o cauză este cel mai potrivit pentru companii 
care:

— au produse care se adresează unei baze mari de clienţi;

— au canale de distribuţie extinse și bine puse la punct;

— au nevoie să-și diferenţieze produsele faţă de produsele concurente.

Este cazul companiilor din domenii ca: FMCG, servicii financiare, trans-
port, telecomunicaţii etc.

Un alt criteriu este capacitatea de care dispune departamentul de mar-
keting al companiei tale. Pentru că finalitatea unei campanii de CRM 
constă și în creșterea vânzărilor, departamentul de marketing ar trebui 
să ofere suport pentru: realizarea planului de campanie, stabilirea pieţe-
lor ţintă, realizarea și implementarea mixului de comunicare, stabilirea 
și aplicarea instrumentelor de evaluare.

De asemenea, când alegi cauza către care se vor duce banii, trebuie să 
ai în vedere atractivitatea ei pentru un număr mare de oameni. Astfel, 
sunt preferate cauzele care ţin de:

— probleme majore de sănătate (cancer, SIDA);

— probleme care afectează copiii (educaţie, violenţă în familie, 
discriminare);
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— probleme sociale grave (dezastre naturale, persoane care nu au 
unde locui, sărăcie);

— probleme de mediu.

b. Formularea ofertei

După ce ai stabilit produsul care va face obiectul campaniei, formulează 
un mecanism prin care vor fi donaţi banii. Compania ta se poate angaja 
să doneze:

• sumă fixă pentru fiecare achiziţie a produsului (sau a unui nou 
abonament);

• un procent din preţul unui produs vândut (sau al unei tranzacţii 
realizate);

• suma direct proporţională (matching) cu suma pe care o donează un 
client pentru cauză;

• un procent din profitul net rezultat din vânzările produsului.

Voluntariatul în comunitate (Community Volunteering)

Este un tip de iniţiativă prin care compania îi încurajează pe angajaţii 
săi să voluntarieze în sprijinul comunităţii, al unui ONG sau al unei cauze.

Voluntariatul angajaţilor este o formă clasică de CSR. Ceea ce este nou în 
ultima perioadă este tendinţa companiilor de a folosi voluntariatul pentru:

• a da mai mult impact altor iniţiative sociale;

• a servi obiectivelor de business și comunicării valorilor companiei.

• a genera “brand ambassadors”

Voluntariat
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Printre acţiunile pe care le poate face o companie pentru a stimula 
voluntariatul angajaţilor se numără:

• promovarea voluntariatului ca valoare organizaţională;

• recomandarea anumitor cauze prin intermediul comunicării 
interne;

• recrutarea și organizarea echipelor de voluntari;

• sprijinirea angajaţilor în efortul de a găsi o cauză potrivită, ofe-
rindu-le resurse sau programe de „matching” (ex., prin interme-
diul intranetului, al unor cataloage, al unor programe software etc.);

• oferirea de zile libere plătite, pe care angajaţii să le folosească 
pentru a voluntaria;

• acordarea de finanţări ONG-urilor care reușesc să îi convingă 
pe angajaţii companiei să voluntarieze (ex., sumele donate sunt 
proporţionale cu numărul de ore voluntariate de angajaţii companiei 
pentru un anumit ONG);

• recunoașterea angajaţilor care s-au remarcat în cadrul acţiunilor 
de voluntariat (ex., prin newsletter-ul intern, prin insigne sau alte 
obiecte onorifice, prin prezentări în cadrul evenimentelor interne 
ale companiei etc.).

Când este potrivit un program de voluntariat în comunitate:

Când vrei să întărești loialitatea faţă de companie  
și spiritul de echipă al angajaţilor

Participând la un program de voluntariat, angajaţii au oportunitatea să iasă 
din preocupările lor zilnice. Mai mult, ei pot simţi că au o contribuţie directă 
la o realitate care este dincolo de problemele și interesele lor particulare și 
că sunt parte într-un efort general îndreptat înspre binele societăţii.
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De aceea, studiile arată că voluntariatul le oferă angajaţilor cea mai 
completă și mai satisfăcătoare experienţă dintre toate tipurile de iniţi-
ative de CSR�

Acţiunile de voluntariat, le permit totodată angajaţilor să comunice și 
să se cunoască între ei, într-un cadru mai puţin formal decât cel de la 
muncă. De aceea, astfel de acţiuni le întăresc sentimentul de camarade-
rie și îi ajută să lucreze mai bine în echipă.

Când vrei să îmbunătăţești reputaţia companiei

Cei mai buni vectori de imagine pentru un brand sunt „avocaţii” lui. 
Oamenii care oferă o mărturie personală despre companie sunt mai cre-
dibili decât o știre în presă sau un material de marketing.

Un program de voluntariat îţi permite să multiplici exponenţial numărul 
de astfel de “avocaţi” ai brandului. Primii care vor fi convinși vor fi cei 
implicaţi deja în cauză sau organizaţia care beneficiază de pe urma pro-
gramului. Pentru aceștia, interacţiunea cu voluntarii tăi va fi mult mai 
credibilă decât primirea unui cec.

Pe de altă parte, chiar angajaţii care participă în program vor fi mai 
convinși de angajamentul companiei faţă de niște valori. Pentru că este 
vorba de o experienţă memorabilă, ei vor povesti mai departe despre ea 
și despre gestul companiei.
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Între companii

Dincolo de colaborarea internă, va apărea o colaborare din ce în ce mai 
bună între organizaţii. Un astfel de exemplu este The Green Xchange, 
o piaţă online care îi permite companiei Nike și altor nouă organizaţii, 
printre care Creative Commons, IDEO sau Yahoo, să colaboreze și să 
pună în comun proprietăţi intelectuale, cu scopul de stimula inovaţiile 
în domeniul sustenabilităţii.
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Între companie și consumatori

Crowdsourcing-ul a devenit deja un instrument important în lumea 
advertising-ului. Brandul Doritos a fost un pionier în acest domeniu, 
convingând oameni obișnuiţi să trimită idei, care eventual aveau să se 
transforme în reclame�

1. „Walking the talking”

Nu neg că va fi în continuare important să faci afirmaţii despre palma-
resul mărcii tale în domeniul mediului sau cel social, pentru a-ţi ajuta 
consumatorii să ia decizii informate. Însă, ceea ce se va face și nu ceea 
ce se va spune va scoate cu adevărat la iveală beneficiile pe care CSR-ul 
le oferă mărcii. 

În consecinţă, să ne pregătim sa vedem mai multe proiecte proactive 
din partea brandurilor, proiecte care vor înlocui campaniile convenţio-
nale de advertising cu iniţiative care aduc o schimbare pozitivă în viaţa 
consumatorilor�

Spre exemplu, de curând, Pepsi a șocat industria de advertising renun-
ţând, pentru prima oară în 23 de ani, să mai cumpere un spot la Super 
Bowl. În schimb, compania a creat Pepsi Refresh, un program social 
media, care le permite indivizilor și organizaţiilor să obţină fonduri sau 
să ajute proiecte comunitare.
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2. Raportare CSR de tip 2.0

Spre exemplu, compania britanică Tesco, permite audienţei să-și perso-
nalizeze informaţia pe care o caută, pe baza unor teme sau indicatori, 
oferind în acest fel o experienţă mult mai interactivă și mai utilă.

Un alt exemplu este cel al Cisco, o companie care folosește datele de 
CSR pentru a spune o poveste convingătoare, prin intermediul unor mij-
loace media inovative, cum sunt infograficele. Cisco a realizat o hartă 
interactivă, care oferă o imagine de ansamblu a impactului și a iniţiati-
velor de CSR din toate pieţele pe care este prezentă compania.

Mărcile au o influenţă importantă în viaţa noastră. Reprezintă o expresie 
a pieţei libere și a unei societăţi democratice. Acestea au un impact pro-
fund în calitatea vieţii noastre și pot reprezenta o modalitate de a vedea 
altfel lumea. Ele ne colorează viaţa. Reflectă valorile societăţii noastre. 
Marile mărci pot conduce la întrepătrunderea spiritului mai multor naţi-
uni dacă nu sunt legate de o anumită vârstă.
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Ştim că marile mărci nu se construiesc peste noapte. Acestea necesită 
încontinuu un mix de strategie, finanţe, consiliere juridică și comunica-
re-marketing pentru a-și optimiza valorile. Totodată, acestea au nevoie de 
o înţelegere din partea proprietarilor care trebuie să fie la curent cu noile 
tendinţe ce fac subiectul respectivei mărci și să menţină o prospeţime.

Brand-urile viitorului se vor remarca nu numai prin calitatea produselor 
și o imagine dezirabilă, ci și prin simbolizarea companiei din spatele 
brand-ului. Potrivit lui Wally Olins, consultant în domeniul identităţii cor-
poratiste și co-fondator al firmei de consultanţă Wolff Olins: „Următoa-
rea etapă majoră în evoluţia brand-urilor este responsabilitatea socială. 
Va fi o mutare inteligentă să poţi spune: ‘nu este nici o diferenţă între 
produsele și preţurile noastre și cele ale concurenţei, dar noi ne purtăm 
frumos’ (cu mediul și societatea)”.

Au fost multe discuţii despre cum poate deveni responsabilitatea cor-
poratistă un atu strategic pentru o afacere. Multe companii și-ar dori ca 
eforturile lor etice să le aducă mai mulţi clienţi sau loialitatea acestora, 
însă puţine au reușit. Atunci când s-au bazat pe tactici de marketing sau 
PR, de multe ori au fost acuzate de „greenwashing”. Secretul este însă să 
aplici principii de branding strategic pentru a-ţi construi reputaţia etică.  

Brandul este despre cine eşti, nu despre ce spui

Dincolo de logo, slogan sau campanie, un brand este o promisiune 
îndeplinită. Brandul nu mai înseamnă doar marketing; înseamnă să con-
struiești alături de clienţii tăi o anumită reputaţie și apoi să gestionezi 
percepţiile despre ea prin acţiunile pe care le faci. Asta înseamnă că 
brandul tău poate să fie perceput favorabil sau nefavorabil, în funcţie 
de cum interacţionezi cu „ecosistemul” din care faci parte și de cât de 
activ ai gestionat acel brand.

O strategie de brand este, în esenţă, o platformă care ghidează fiecare 
aspect al afacerii. Ea trebuie să facă în așa fel încât brandul să cores-
pundă celor 4D: dorit de consumatori, realist de livrat de companie 
(eng. deliverable), distinct faţă de concurenţă și durabil în timp� Este 
un model care îţi spune atât cum să-ţi conduci afacerea și cum să arate 
fiecare interacţiune a clienţilor cu brandul.  
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Din moment ce brandul înseamnă în mod inerent construirea unei repu-
taţii, cred că strategia de CSR ţine de construirea unui brand� Acestea 
din urmă sunt doar unele dintre tacticile de identificat și adaptat pentru 
a obţine rezultatul dorit, respectiv o reputaţie clară, coerentă şi credibilă 
în ochii publicului, care să stimuleze preferinţa şi loialitatea de brand�

Cinci strategii pentru alinierea brandului  
cu valorile de CSR

Există cinci abordări de branding strategic, relevante pentru construi-
rea unei reputaţii etice. Le vedeţi în imaginea de mai jos, împreună cu 
exemplele cele mai relevante.

1. Aliniază iniţiativele de CSR cu un diferenţiator de brand

În mod ideal, iniţiativele de CSR ale unei companii susţin în mod direct 
promisiunea de brand. Să ne amintim, că brandul este o promisiune 
îndeplinită. Așa că uitaţi-vă la atributele care diferenţiază brandul vos-
tru de competiţie și dezvoltaţi iniţiative pentru a întări aceste atribute.

Să ne uităm, spre exemplu, la ce face Target Corporation (n.r. al doilea 
retailer ca dimensiune din SUA, după Wal-Mart). Unul din programele 
lor filantropice sprijină arta și designul. Cu ajutorul lui, compania 
accentuează atributul „design la preţuri accesibile”, care este unul din 
diferenţiatorii brandului Target.
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În loc să opriţi toate programele de CSR pentru că este criză economică, 
gândiţi-vă să transferaţi resurse de la programele generice, la cele care 
sprijină și pun în valoare identitatea brandului vostru.

2. Creează un „brand-ingredient” pentru brandul principal

Gândiţi-vă la iniţiative de CSR care vin să adauge valoare unor branduri 
cu tradiţie, precum „Planul A” al Marks & Spencer sau „Ecomagination” 
al GE. Astfel de iniţiative, transformate în „branduri-ingredient”, pot fi 
un „sos special”, care să facă brandul principal să fie preferat de clienţii 
sau angajaţii orientaţi spre valori etice.

Crearea unui ingredient de brand care să includă iniţiativele voastre 
etice ajută la atingerea mai multor obiective:

• Clarifică atributele etice ale brandului principal, în ochii angajaţilor 
și ai consumatorilor;

• Vă permite să obţineţi mai ușor resurse umane sau financiare pentru 
iniţiativele de CSR (sugestie: numiţi un brand manager care să fie 
responsabil de „brandul ingredient”, să se ocupe de dezvoltarea și 
de evaluarea lui);

• Vă oferă o platformă de dezvoltare, pe care o puteţi folosi pentru a crea 
noi experienţe de interacţiune cu brandul, noi produse sau servicii;

• Face ca iniţiativele voastre de CSR să iasă din rândul sutelor de pro-
grame „me-too”. 

O astfel de abordare implică și riscul de a fi acuzaţi că vreţi doar să 
creaţi o aparenţă de „brand bun” (eng. goodwashing). De aceea, asigu-
raţi-vă că întreaga companie este angajată în efortul de a construi ceva 
cu adevărat valoros, care să fie aliniat cu viziunea și valorile brandului 
principal. În același timp, ţineţi cont că orice pas greșit al brandului 
principal poate duce la discreditarea „brandului etic - ingredient” pe 
care l-aţi construit.
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3. Creează un „brand-produs”

Dacă în sectorul vostru de piaţă există consumatori orientaţi spre 
valori etice (eng. value-driven), ceea ce este foarte probabil, luaţi în 
calcul ideea de a lansa un produs special pentru ei�

Gama de produse GreenWorks de la Clorox sau BP Solar sunt două 
exemple bune. Observaţi că aceste branduri sunt strâns legate de „bran-
durile părinte”, așa că nu alegeţi această opţiune decât dacă organizaţia 
mamă își face treaba cum se cuvine pe frontul etic.  

Un „brand produs” este o excelentă oportunitate, atât pentru a va ajuta 
clienţii să experimenteze valorile companiei, cât și pentru a crește pro-
fitul rezultat din investiţiile în CSR. Spre exemplu, gama GreenWorks de 
la Clorox a ajuns lider pe piaţa de produse de curăţat naturale, cu o cota 
de 42%, în doar un an.

4. Creează un sub-brand

Un brand separat, complet ancorat în CSR, pune puţină distanţă între 
acesta și compania mamă. Câteva exemple bune pot fi: brandul de hote-
luri verzi, „Element”, al companiei hoteliere Starwood sau brandul de 
îngheţată asortată cu activism social, „Ben & Jerry”, ajuns în urma 
achiziţiei în proprietatea Unilever.

De ce să folosiţi strategia unui sub-brand?

• Pentru a câștiga inimile și minţile consumatorilor orientaţi spre 
valori etice, fără a fi împiedicaţi de încărcătura de percepţii de 
brand, pe care o aduce cu sine compania mamă;

• Pentru a micșora riscul de a fi acuzaţi de „greenwashing”, în măsura 
în care toate acţiunile noului sub-brand sunt congruente;

• Pentru a „întoarce Titanicul”, adică pentru a repoziţiona compania 
părinte ca un brand etic. Aceasta poate „împrumuta” din valoarea 
pozitivă a sub-brandului, pe măsură ce trece prin procesul de a-și 
curăţa propriul brand.
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Achiziţia este drumul cel mai ușor. Însă de multe ori, achiziţia unui brand 
etic poate genera multe zvonuri despre distrugerea lui, dacă nu este 
gestionată cu atenţie. Construirea unui sub-brand propriu este mai 
grea, dar beneficiile ar putea să depășească ușor efortul depus.

5. Repoziţionează brandul actual

Această opţiune este importantă, în special, pentru companiile care sunt 
cunoscute mai degrabă pentru contribuţia lor la problemele planetei, 
decât la soluţii. Companii ca Wal-Mart, McDonald’s sau BP, despre care 
s-a spus în trecut că sunt „malefice”, au făcut eforturi impresionante 
pentru a-și redefini identitatea de brand într-una mai responsabilă.

Când este vorba de o companie foarte mare, un astfel de proces ar putea 
dura ani de zile și ar necesita un efort susţinut, la toate nivelurile, pen-
tru a schimba în mod fundamental esenţa și ethosul companiei. Pentru 
un brand mai mic este cu siguranţă mai ușor.

Nu există reţete sigure sau rapide

Vă rog să reţineţi că nu există răspunsuri ușoare sau ghiduri precise în 
acest domeniu�

Cea mai potrivită abordare pentru compania dumneavoastră depinde de 
combinaţia unică reprezentată de: clienţii ei, așteptările și percepţiile 
lor despre brandul tău în comparaţie cu alte opţiuni, traseul pe care l-ai 
avut în domeniul etic, claritatea promisiunii de brand, nivelul de impli-
care al managementului.

Marca este o afacere: vânzările, publicitatea și alte procedee de mar-
keting sunt aranjate astfel încât să asigure distinctivitatea finală. Marca 
este esenţa comunicării/marketingului, iar publicitatea și toate eveni-
mentele ce susţin marca este faţa publică a mărcii.

Oricine dorește să construiască o marcă de succes, trebuie să înceapă 
de la cel mai bun și real punct de plecare, și anume, de a te afla printre 
consumatori și de a afla ceea ce le place sau le displace în legătură cu 
acea marcă. Pentru a menţine o marcă în viaţă pe parcursul drumului 
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ei, pentru a o menţine vitală, trebuie să faci ceva nou, ceva neașteptat. 
Din când în când, trebuie să „dai o lovitură” într-o nouă direcţie, să sur-
prinzi consumatorul, să adaugi o nouă dimensiune mărcii, să o reenergi-
zezi. O marcă de succes inventează și reinventează o întreagă categorie. 
O marcă de succes este o poveste neterminată de spus. Totdeauna mai 
ai de spus câte ceva���

Educarea și informarea consumatorilor duce la schimbarea fundamentală 
a modului în care aceștia consumă:

„Probabil că acelora dintre noi care sunt oameni de afaceri li se 
pare evident că produsele lor vor aduce beneficii reale, practice, 
consumatorilor care le aleg. Cu toate acestea, trebuie să câştigăm 
încrederea oamenilor prin dialog sincer, sau ne vom confrunta cu 
riscul de a nu mai ajunge în situaţia în care să mai vindem ceva. 
Niciun produs nu va avea succes dacă modul în care este scos pe 
piaţă contravine dorinţei consumatorilor. În mod similar, acceptarea 
unor astfel de produse de către public nu poate avea loc în absenţa 
încrederii reciproce. Fiind o companie care se mândreşte că „înţe-
lege”, provocarea actuală este de a ne ajusta încă şi mai mult pro-
dusele nu doar nevoilor explicite ale consumatorilor, ci şi valorilor 
şi aşteptărilor acestora, asigurându-ne astfel că produsele noastre 
prezintă încredere şi sunt dorite cu adevărat de consumatori.” 

(FitzGerald, 2000)

Comportamentul consumatorului se va schimba atunci când consumato-
rul va realiza că poate obţine valoare adăugată, sub forma unei oferte 
mai bune financiar și a unor beneficii legate de calitatea și siguranţa vie-
ţii, dacă își ajustează așteptările în direcţia dezvoltării durabile. Mediile 
de afaceri pot fi un pod către un nou mod de a consuma în secolul XXI. 
Dacă deciziile consumatorului sunt responsabile și bazate pe informaţii 
și cunoștinţe reale și corecte, acestea pot contribui la realizarea dez-
voltării durabile prin intermediul pieţei, generând o stare caracterizată 
prin trei beneficii majore: o mai bună calitate a vieţii consumatorilor, un 
impact social și de mediu mai scăzut și stimularea dezvoltării companii-
lor devotate obiectivului de dezvoltare durabilă.
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Comunicarea socială în contextul  
evoluţiei actuale a mărcii

Într-o lume în care concurenţa este tot mai mare și unde, calitatea, pre-
ţul și asistenţa se uniformizează, marca reprezintă ultima definiţie a pro-
dusului. Oamenii cumpără produse și servicii pe baze raţionale – precum 
cele menţionate mai sus –, cât și pe baze emoţionale – „îmi place?”. Un 
produs de la o companie poate să nu fie cu nimic mai practic decât altul, 
însă primul poate să deţină un masiv conţinut emoţional, ce definește 
o aspiraţie sau un statut, cu alte cuvinte identitatea și imaginea de sine 
a persoanei care o posedă. Identitatea corporatistă vorbește așadar, 
despre diferenţiere și imagine. Şi mai mult decât atât, în această luptă 
mediatică, audienţa a ajuns la un prag de saturaţie. Astfel încât, o nouă 
tendinţă se face simţită și la noi pe piaţă: activităţile de responsabili-
tate socială care, comunicate corespunzător, pot acţiona ca o veritabilă 
campanie de imagine. Eticheta „CSR Made” poate deveni un veritabil 
instrument de vânzări.
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ÎN LOC DE CONCLUZIE

Responsabilitatea socială poate deveni o realitate organică în România, 
atunci când se realizează o congruenţă între programele sociale, adopta-
rea bunelor practici, atitudinea faţă de angajaţi, stakeholderi si mediul 
înconjurator.




