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Rezumat 

Pornind de la premisa că responsabilitatea socială corporativă (RSC) este un factor 

indispensabil pentru dezvoltarea durabilă într-o societate cu economie globală, articolul de 

faţă îşi propune o explorare a realităţilor şi tendinţelor din RSC-ul românesc.  

Articolul oferă o analiză a rezultatelor provenite din cercetarea modului de 

organizare, coordonare şi evaluare a activităţilor de RSC în cadrul companiilor româneşti 

precum şi a beneficiilor pe care acestea le au ca urmare a implicării responsabile social în 

comunităţile în care activează. Au fost evidenţiate modul de comunicare şi gradul de 

transparenţă în activităţile de RSC a companiilor şi au fost surprinse percepţii cu privire la 

specificul RSC-ului autohton.  

 

Cuvinte-cheie: responsabilitate socială corporativă, transparenţă, comunicare, raportare 

socială 

 

Clasificare JEL: M14 

 

 

Introducere 

 

Deşi se bucură de o îndelungată tradiţie în literatura economică de specialitate 

conceptul de Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC) reprezintă o achiziţie relativ 

recentă a mediului economic românesc, care a preluat şi dezvoltat, în special prin 

intermediul companiilor multinaţionale, practici şi activităţi în această sferă. O dată cu 

pătrunderea în economia autohtonă a companiilor multinaţionale, acţiunile de 

responsabilitate socială corporativă s-au diversificat şi treptat s-au profesionalizat, devenind 

în multe cazuri, o preocupare constantă, integrată în strategia de dezvoltare a acestora. La 

fel ca în statele cu economie dezvoltată în care îşi au originea, companiile transnaţionale au 

aplicat, în România, după anul 2000, principii şi au derulat practici similare de RSC, 

constituind un exemplu, demn de urmat şi pentru companiile româneşti.  

Chiar dacă sunt la început, activităţile de RSC întreprinse în mediul economic 

românesc sunt tot mai numeroase iar bugetele alocate acestora sunt tot mai semnificative. 
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Responsabilitatea socială corporativă a devenit o preocupare importantă a managementului 

unui număr din ce in ce mai mare de companii, cu atât mai mult cu cât auditarea socială 

reprezintă unul dintre indicatorii importanţi de evaluare în sfera economică. În ultimii ani a 

crescut interesul teoreticienilor şi practicienilor în domeniul RSC de a include şi România 

în analizele şi evaluările întreprinse. Astfel, potrivit studiului realizat în anul 2007 de Irene 

Mandl şi Andrea Dorr, de la Austrian Institute for SME Research (Mandl şi Dorr, 2007, p. 

12): “În România, conceptul de responsabilitate socială a apărut în anii ’90, când s-au pus 

bazele multor organizaţii non-guvernamentale (mai ales cele umanitare cu obiective de 

afaceri), cu concursul unor instituţii internaţionale publice sau private. Implicarea majoră 

atât a companiilor mari, cât şi a celor mici în activităţi RSC se materializează în termeni 

de restructurare a tehnologiei pentru o producţie favorabilă mediului înconjurător sau 

pentru adoptarea unor măsuri sociale pentru angajaţi sau există datorită înfiinţării 

companiei după anul 2000. Implicarea sectorului privat în RSC a fost încurajată în special 

de angajamentul companiilor multinaţionale cu activităţi RSC şi – mai târziu – acestea au 

experimentat un impuls prin posibilitatea de a accesa fonduri europene.”    

De asemenea, responsabilitatea socială corporativă reprezintă un domeniu de 

interes atât pentru lumea academică cât şi pentru cercetarea independentă. Studiile 

elaborate în România, cu precădere în ultimul deceniu, au evidenţiat diverse aspecte ale 

practicilor de RSC, accentuând specificul acestora în spaţiul economic autohton. 

Activităţile de RSC au fost evaluate şi au făcut obiectul a numeroase clasamente, funcţie de 

anumite criterii şi indicatori. (spre exemplu, Ratingul CSR 24/7 2010 realizat de B&P 

Braun & Partners) În plus, problema raportării şi transparenţei activităţilor de RSC 

constituie o preocupare de actualitate a companiilor, dată fiind importanţa comunicării şi 

consolidării imaginii publice a companiilor într-o economie dinamică şi competitivă. 

Articolul de faţă propune o analiză asupra modului în care companiile româneşti desfăşoară 

activităţi de RSC, înţeleg să întocmească rapoartele sociale şi să comunice conţinutul 

acestora.  

 

 

1. Metodologie şi obiective 

 

 Metodologia de cercetare utilizată în vederea atingerii obiectivelor propuse s-a 

bazat pe analiza literaturii de specialitate, întregită de o analiză de conţinut asupra modului 

în care companiile comunică şi dau dovadă de transparenţă cu privire la activităţile de RSC 

desfăşurate, precum şi de o anchetă sociologică menită să surprindă specificul activităţilor 

de RSC în percepţia practicienilor din acest domeniu.  

Prima etapă în realizarea studiului a constituit-o trecerea în revistă a literaturii de 

specialitate, a studiilor şi analizelor realizate în România, cu scopul de a identifica anumite 

particularităţi ale responsabilităţii sociale specifice companiilor autohtone, rezultatele 

acestei analize constituind un reper în redactarea formularului de chestionar ce a fost 

adresat responsabililor de RSC (spre exemplu, Ratingul CSR 24/7 2010 realizat de B&P 

Braun & Partners, Green Brands Survey 2010, Studiul KPMG realizat în anul 2005 şi 

publicat în 2006 pe tema Responsabilităţii Corporative etc.).  
A doua etapă a fost reprezentată de analiza de conţinut, în cadrul căreia unităţile 

investigate au fost: strategia de responsabilitate socială corporativă, programele şi 

campaniile derulate, rapoartele anuale identificate pe site-urile companiilor incluse în 

studiu.   
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Etapa finală - ancheta sociologică - a fost realizată în perioada aprilie-mai 2010 şi 

a folosit ca instrument de culegere a datelor un chestionar adresat responsabililor de RSC 

din cadrul celor mai importante 40 de companii din România, care au desfăşurat activităţi 

de RSC pe parcursul ultimilor ani. Aceste companii au fost selectate, pe de-o parte, din 

Directorul de Companii al site-ului www.responsabilitatesociala.ro, care conţine profiluri 

de companii ce desfăşoară programe de responsabilitate socială în Romania, iar pe de altă 

parte, pe baza comunicărilor publice existente cu privire la activităţile de RSC autohtone. 
Chestionarul a cuprins 20 de itemi, întrebări atât închise ce vizau constante ale fenomenului 

de RSC în România cât şi deschise, menite să surprindă paleta vastă a particularităţilor 

domeniului investigat. Prin aplicarea acestui chestionar am încercat să obţinem informaţii 

referitoare la: forma în care sunt structurate departamentele de RSC din companiile 

selectate, momentul debutului în desfăşurarea unor activităţi de responsabilitate 

corporativă, modul în care companiile identifică nevoile şi aşteptările comunităţii,  

procedura prin care sunt selectate proiectele ce urmează să fie derulate, precum şi 

beneficiile pe care companiile le au în urma acţiunilor de RSC. De asemenea, am 

intenţionat să identificăm percepţia responsabililor din departamentele specializate cu 

privire la punctele tari şi slabe ale RSC-ului românesc precum şi percepţia asupra 

obstacolelor în dezvoltarea fenomenului autohton, şi altele. 

Chestionarul a fost trimis pe adresa departamentelor de RSC din toate cele 40 de 

companii selectate şi a fost completat prin autoadministrare, în variantă electronică, de un 

număr de 15 reprezentanţi a unor companii printre care amintim: Alexandrion România, S. 

C. Carpatcement Holding S. A., Citybank Europe sucursala România, Orange România, 

Roşia Montană Gold Corporation, Petrom, Smithfield, Siveco România S. A., UniCredit 

Ţiriac Bank, RBS Bank, ş.a. Desprindem de aici constatarea că disponibilitatea companiilor 

de a comunica informaţii cu privire la activitatea de RSC desfăşurată este limitată. Deşi 

opinia celor intervievaţi nu este reprezentativă pentru populaţia firmelor din România cu 

activitate de RSC, răspunsurile au permis totuşi explorarea unor ipoteze şi identificarea 

unor tendinţe.  
Scopul acestei anchete a fost de a surprinde opiniile şi percepţiile responsabililor 

de RSC referitoare la activitatea pe care o desfăşoară, aprecierile asupra aspectelor pozitive 

şi negative întâlnite în practică, precum şi consideraţiile asupra beneficiilor generate de 

programele şi campaniile de RSC.  

Întregul nostru demers de cercetare a avut în vedere următoarele obiective: 

O1 Identificarea modului de organizare, coordonare şi evaluare a activităţilor de 

RSC în cadrul companiilor româneşti. 

O2 Determinarea modului în care specialiştii care activează în domeniul RSC-ului 

în România şi-au dobândit şi îşi dezvoltă expertiza profesională. 

O3  Identificarea percepţiei responsabililor de RSC asupra beneficiilor pe care le 

au companiile lor ca urmare a implicării în activităţi de responsabilitate socială corporativă. 

O4 Determinarea punctelor tari şi punctelor slabe ale RSC-ului din Romania din 

perspectiva companiilor care desfăşoară activităţi in acest domeniu. 

O5 Surprinderea modului de comunicare şi a gradului de transparenţă în activităţile 

de RSC a companiilor. 

Dată fiind complexitatea fenomenelor investigate, obiectivele de mai sus au fost 

atinse prin folosirea unui mix metodologic compus din metode precum analiza 

documentelor, analiza de conţinut şi ancheta sociologică.   

 

 

http://www.responsabilitatesociala.ro/
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2. Rezultatele cercetării 

 

2.1 Organizarea şi coordonarea activităţilor de RSC. Domenii de intervenţie 

 

O analiză globală a activităţilor de responsabilitate socială corporativă derulate în 

mediul economic românesc permite constarea că, iniţial, aceste practici au constituit mai 

degrabă un import al unor valori şi principii pe care mediul autohton le-a asimilat şi asumat 

într-o mică măsură.  

Pe măsura creşterii competitivităţii mediului de afaceri, companiile au devenit tot 

mai conştiente de potenţialul social şi economic pe care RSC-ul îl are în procesul de 

consolidare a imaginii şi reputaţiei corporaţiei. Astfel, în cadrul unui număr mare de 

companii cu capital românesc sau străin, au fost înfiinţate departamente de sine stătătoare 

care gestionează activităţile de RSC. Există situaţii în care aceste atribuţii au fost preluate 

de responsabili din cadrul altor departamente, precum cel de comunicare, PR sau dezvoltare 

durabilă. Un alt fenomen identificat este cel al înfiinţării unor fundaţii finanţate integral sau 

parţial de companii, al căror scop este să identifice problemele sociale şi să desfăşoare 

programe în sprijinul comunităţii, contribuind în felul acesta la crearea unui context social 

favorabil companiilor care le sprijină. Adesea aceste fundaţii preiau programele de caritate 

ale companiilor în timp ce departamentele specializate din cadrul companiilor dezvoltă 

strategii şi implementează programe specifice de RSC.  

 Analiza datelor anchetei sociologice a evidenţiat o gamă largă de aspecte pe care, 

sintetic, le prezentam în continuare. Astfel, activităţile de RSC se desfăşoară în majoritatea 

cazurilor analizate în cadrul unui serviciu din interiorul unui departament, de regulă 

Departamentul de Comunicare sau de Relaţii Publice. În cazuri izolate această activitate se 

desfăşoară în cadrul Departamentului de Dezvoltare Durabilă sau în cadrul unui 

Departament de RSC de sine stătător. În majoritatea cazurilor activitatea de RSC este 

coordonată de un manager de departament, iar cu totul izolat această funcţie este preluată 

de managerul general sau un membru al consiliului de administraţie.  

 Punctul de pornire în organizarea activităţilor de RSC îl reprezintă identificarea 

nevoilor sociale cărora o companie înţelege să le dea curs. Există câteva modalităţi de a 

identifica nevoile şi aşteptările unei comunităţi. Printre acestea, una dintre cele mai 

eficiente metode este realizarea unei diagnoze bazate pe studii socio-economice, cu 

avantajul unei baze largi de acoperire a nevoilor unui număr cât mai mare de persoane. Pe 

de altă parte, un rol complementar îl poate avea dialogul permanent cu autorităţile locale şi 

cu instanţele cointeresate (stakeholderii). Scopul acestora reprezintă constituirea unei liste 

realiste de priorităţi şi nevoi a comunităţii în care activează compania. 

În România sunt puţine companii care îşi fundamentează activităţile de RSC pe 

diagnoze ştiinţifice. În această categorie intră „marii jucători”, un număr restrâns de 

companii cu experienţă în RSC din ţara noastră. Sunt, de altfel, acele companii cu 

vizibilitate mediatică în zona implicării sociale. În cele mai multe cazuri, din răspunsurile 

analizate se evidenţiază faptul că orientarea activităţilor de RSC a companiilor româneşti 

este dată de decizii unilaterale incluse într-o strategie cu caracter consultativ parţial, limitat 

la discuţii cu stakeholderii sau colaborări cu ONG-urile care oferă modele de implicare în 

comunitate. Există şi cazuri, spun cei intervievaţi, în care identificarea nevoilor sociale ale 

comunităţii se realizează sporadic, haotic, in funcţiile de interesele majore de business sau 

preferinţele personale ale câtorva angajaţi.  

Întrucât nu există practici ştiinţifice generalizate de identificare a nevoilor 

comunităţilor în care companiile îşi desfăşoară activitatea, procedura de selecţie a 
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proiectelor de RSC ce urmează să fie derulate se limitează în cele mai multe cazuri la 

alegerea acelor proiecte care sunt în acord cu strategia de business a companiilor sau se 

desfăşoară în zonele lor de competenţe. În alte cazuri, activităţile de RSC devin simple 

sponsorizări, care se acordă pe baza unor criterii de eligibilitate. Exemplificăm prin 

răspunsul oferit de unul dintre intervievaţi: Am postat pe site-ul companiei un ghid pentru 

sponsorizare, pe care îl pot consulta toţi potenţialii parteneri. După studierea criteriilor de 

eligibilitate, dacă proiectul îndeplineşte aceste criterii, cei interesaţi ne pot trimite o 

propunere de parteneriat. De multe ori, în selecţia unor proiecte cu beneficii reale asupra 

comunităţii există limitări generate de bugetele restrânse ale companiilor. Chiar dacă o 

companie poate identifica corect nevoile sociale ale comunităţii în care activează, există 

numeroase situaţii în care bugetele companiilor nu permit dezvoltarea unor programe de 

RSC care să răspundă aşteptărilor comunităţii.  

 Conform studiului de către Oancea şi Diaconu (2007), domeniile de investiţii 

preferate de către companii sunt: training şi oportunităţi de dezvoltare profesională pentru 

angajaţi, educaţie, condiţii de muncă pentru angajaţi, cultură şi artă. Potrivit studiului nostru 

(figura nr. 1), în 2010 companiile româneşti au desfăşurat activităţi de RSC prioritar în 

domenii precum: educaţie (inclusiv dezvoltarea profesională a propriilor angajaţi), social, 

mediu, urmate de cultură şi artă, celelalte domenii beneficiind de o atenţie mai mică. Deşi 

nici una dintre cercetări nu pretinde condiţii de reprezentativitate pentru populaţia studiată, 

cu excepţia programelor orientate spre mediu, domeniile în care există programe de RSC în 

România, rămân în linii mari aceleaşi.  

educaţie

social

mediu

cultură

drepturile omului

suport angajaţi

dezvoltare …

sport

6

6

6

2

1

1

1

0

În ultimul an, în care din următoarele domenii a desfăşurat 

compania dvs. proiecte în domeniul CSR?

 
Figura nr. 1: Domenii în care au fost desfăşurate programe de RSC 

 

 

2.2 Evaluarea activităţilor de RSC 

  

Evaluarea eficienţei unui program de RSC presupune analiza unor indicatori 

cantitativi şi calitativi referitori la impactul programelor. Există mai multe modalităţi de 

evaluare, însă un model recunoscut, aplicat de companii din întreaga lume pentru a evalua 

şi raporta rezultatele investiţiilor lor în comunitate, este cel lansat de London Benchmarking 
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Group (LBG). Acesta reprezintă un manual de lucru şi un instrument de evaluare, care ajută 

la cuantificarea şi sumarizarea rezultatelor unei activităţi comunitare.  

 Conceptul oferit de LBG pune în evidenţă indicatorii după care se realizează 

evaluarea contribuţiilor unei companii în cadrul comunităţii. Aceşti indicatori pot fi 

cantitativi şi implică măsurarea efectivă a contribuţiilor (bani, timp, etc), sau calitativi şi 

presupun analiza unor întrebări cheie. 

 Analiza resurselor investite se face pe patru dimensiuni prioritare: 

 cum se contribuie (tipul contribuţiei); 

 de ce se contribuie (motivaţia pentru a contribui); 

 ce se sprijină (pe ce se concentrează contribuţiile);  

 unde se contribuie (distribuţia geografică a contribuţiilor). 

 După evaluarea efectivă a resurselor investite, se cuantifică şi rezultatele, care 

demonstrează atât beneficiile aduse comunităţii, cât şi beneficiile aduse companiei. 

 În privinţa interviurilor realizate cu responsabilii companiilor ce activează în sfera 

RSC din România, răspunsurile oferite arată că există situaţii în care analizele se fac 

profesionist, luând-se în calcul aceşti indicatori (modelul LBG). Alteori se analizează, spun 

cei intervievaţi, şi măsura în care în activităţile de RSC au fost atraşi şi alţi parteneri, dar 

şi respectarea unui anumit calendar. Există însă şi situaţii în care eficienţa unui program de 

RSC este evaluat doar prin prisma mulţumirilor primite de la diverse persoane şi ONG-uri, 

sau prin prisma vizibilităţii în mass-media. 

 

 

2.3 Formarea şi dezvoltarea competenţelor în RSC 

 

 Responsabilii de RSC intervievaţi consideră că nivelul lor de informare în raport 

cu domeniul de activitate este bun, cu totul excepţional apreciază că acest nivel este fie 

foarte bun, fie mediu ori slab. Cu privire la sursele de informare cu tematică de RSC, 

respondenţii în majoritate declară că predilecte sunt site-urile internet, urmate de newsletter, 

reviste, ziare şi cărţi. Alte surse invocate sunt întâlnirile cu experţi, resursele interne ale 

companiei. Responsabilii de RSC declară, într-un număr mare, că în decursul ultimului an, 

au participat la conferinţe şi workshopuri pe teme de RSC. Un număr ceva mai redus de 

respondenţi susţin că au participat la seminarii şi traininguri, foarte puţini sunt cei care 

afirmă că au participat la cursuri de RSC organizate de universităţi. Întrebaţi dacă consideră 

oportună existenţa unor specializări la nivel universitar în domeniul RSC, în majoritatea 

cazurilor respondenţii apreciază că este necesară o astfel de specializare la nivel de studii  

masterale. Aproape jumătate dintre respondenţi consideră utilă existenţa unei specializări de 

RSC la nivel de licenţă şi/sau doctorat. A fost identificat un număr mic de cazuri în care 

respondenţii consideră că nu este necesară o astfel de specializare la nivel universitar.  

 În ceea ce priveşte colaborarea cu mediul universitar, în mai mult de jumătate din 

cazuri aceasta este absentă. Modalităţile prin care se concretizează colaborarea, atunci când 

ea există, sunt, de regulă sponsorizări, internship, proiecte educaţionale. Într-un singur caz 

colaborarea a constat în consultanţă în vederea redactării raportului de RSC. Mai puţin de 

un sfert din companiile incluse în studiu asigură stagii de practică pentru studenţi în cadrul 

departamentelor de RSC.  

 Analiza pregătirii profesionale ale responsabililor de RSC din companiile incluse 

în studiu relevă faptul că specializările universitare absolvite de aceştia sunt foarte diverse: 

de la asistenţă socială, medicină generală, drept, relaţii internaţionale ori inginerie până la 
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limbi şi literaturi străine, relaţii publice, ştiinţe politice şi comunicare. Această plajă largă 

de specializări se suprapune cu dificultate cerinţelor pe care activităţile de RSC le presupun.  

 

 

2.4 Funcţiile şi beneficiile activităţilor de RSC 

  

 Atunci când sunt întrebaţi care sunt funcţiile atribuite activităţilor de RSC (figura 

nr. 2), reprezentanţii companiilor incluse în studiu par să fie de acord în unanimitate că 

rolul cel mai important al acţiunilor de implicare este acela de a promova valorile etice ale 

companiei. Implicarea în activităţi de RSC are rol şi în anticiparea şi prevenirea 

conflictelor dintre companie şi comunitate, dar este şi o modalitate prin care o parte din 

profiturile companiei se pot întoarce în comunitate. Prin programele derulate se 

îndeplineşte şi o funcţie de comunicare, companiile reuşind să cunoască mediul social în 

care operează. În puţine cazuri, activitatea de RSC e percepută ca instrument de PR sau ca 

o modalitate de motivare şi retenţie a angajaţilor (declară cei intervievaţi). 

promovare a valorilor etice ale companiei

anticipare si prevenire a conflictelor dintre 

companie şi comunitate

modalitate prin care o parte din profituri se 

intorc in comunitate

funcţie de comunicare

instrument de cunoaştere a mediului social în 

care activează compania

instrument de PR

modalitate de motivare şi retenţie a angajaţilor

12
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9

8

8

3

1

Ce rol/funcţie atribuiţi acitivităţilor de CSR derulate de către compania 

dvs.?

 
Figura nr. 2: Rolul/funcţia atribuită activităţilor de RSC 

 

 Majoritatea respondenţilor ce provin din companiile incluse în studiu, consideră că 

principalul beneficiu pe care firmele le au ca urmare a activităţilor de RSC este acela de 

imagine, eforturile făcute prin acţiuni în timp, ajutând la creşterea reputaţiei companiei. 

Acest plus în imagine înseamnă o percepţie mai favorabilă în rândul comunităţii, în rândul 

stakeholderilor, dar poate deveni şi un argument în plus la angajare pentru atragerea de 

oameni valoroşi în companie, sau cu alte cuvinte consolidarea brandului de angajator. 

Chiar dacă, nu vorbim de aceeaşi vizibilitate de care se bucură companiile din ţări care au 

deja o tradiţie în RSC, precum cele din Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii, 

vizibilitatea este o consecinţă firească, (spun cei intervievaţi) a impactului pe care 

programele de RSC îl au asupra comunităţii. Prin acţiunile de RSC, oamenii percep o 

companie ca având un business matur, loial comunităţii din care face parte, apropiat de 

oamenii din jur. 

 Alte avantaje ale companiilor care susţin implicarea responsabilă şi susţinerea 

nevoilor comunităţii sunt: dobândirea unui avantaj competiţional, formarea unei culturi 
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organizaţionale care are drept consecinţă educarea propriilor angajaţi şi o mai mare 

implicare a acestora. Deşi este un beneficiu, mai rar menţionat şi poate vizibil doar în timp, 

activităţile de RSC pot aduce şi avantaje financiare, prin reducerea unor costuri. Nu în 

ultimul rând, implicarea companiilor în programe de responsabilizare socială conduce la 

dezvoltarea unor parteneriate cu alte instituţii, companii, media, autorităţi publice. 

 

 

2.5 Voluntariat şi modalităţi de îmbunătăţire a activităţilor de RSC  

 

 Participarea propriilor angajaţi la activităţile de RSC desfăşurate de companie 

reprezintă una din modalităţile clasice de implicare activă la care se face apel atunci când 

au loc iniţiative în domeniul responsabilităţii corporative.  Din dorinţa de a surprinde dacă 

această practică este întâlnită şi la noi în ţară, în formularul adresat respondenţilor a fost 

inclusă întrebarea: În activităţile de RSC pe  care le derulaţi sunt implicaţi direct, prin 

voluntariat, şi angajaţii din alte departamente ale companiei Dvs.? Fără a surprinde tipul 

de voluntariat corporativ practicat, studiul a scos în evidenţă faptul că, în cazul tuturor 

companiilor investigate, angajaţii sunt implicaţi în astfel de activităţi. Mai mult decât atât, 

pe lângă implicarea propriilor angajaţi în activităţi de voluntariat, există iniţiative la nivel 

naţional prin care se promovează voluntariatul ca valoare şi practică demn de urmat în 

cadrul tuturor comunităţilor (spre exemplu, Programul „Voluntar de profesie” desfăşurat de 

Fundaţia Vodafone România).  

 O mai bună implicare a propriilor angajaţi, prin  activităţi de voluntariat în 

proiectele desfăşurate este considerată a fi, de către cei mai mulţi dintre respondenţi, una 

din modalităţile de îmbunătăţire a RSC-ului desfăşurat de propria companie. În plus faţă de 

aceasta, activitatea de RSC a companiei ar putea fi îmbunătăţită, în viziunea respondenților,  

prin: implementarea standardului ISO 2600, creşterea resurselor şi a 

numărului/dimensiunii proiectelor derulate, o mai bună comunicare internă a iniţiativelor 

de RSC, conştientizarea managementului asupra importanţei RSC ca instrument în 

înţelegerea contextului socio-economic în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea, 

desfăşurarea unei activităţi reale, structurată, profesionist condusă, etc.  

 În viziunea responsabililor RSC, motivele principale pentru care nu se face mai 

mult RSC în România sunt, aşa cum se poate observa şi din graficul de mai jos (figura nr. 

3), foarte diverse. Astfel, cei mai mulţi dintre respondenţi consideră că principalul 

impediment îl constituie neînţelegerea semnificaţiei RSC, o posibilă explicaţie fiind aceea 

că nu există în momentul de faţă o cultură organizaţională care să  valorizeze şi să 

promoveze acest gen de activităţi în sfera economică. Acest prim obstacol în dezvoltarea 

RSC-ului este urmat de bugetul insuficient alocat din partea companiei, de absenţa 

resurselor umane calificate în acest domeniu precum şi de lipsa unei presiuni din partea 

comunităţii asupra companiei.  
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Absenţa unor dovezi clare că CSR este profitabil pe 
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îşi desfăşoară activitatea compania
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Nu există în cadrul companiilor resurse umane 
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Care consideraţi că sunt principalele motive pentru care nu se face mai mult CSR 

în România?

 
Figura nr. 3: Obstacole ale dezvoltării RSC-ului românesc 

 

 

2.6 Puncte tari şi puncte slabe ale RSC-ului românesc 

 

 Un alt obiectiv urmărit de prezentul studiu a fost acela de a surprinde care sunt, în 

viziunea responsabililor de RSC ai companiilor incluse în studiu, punctele tari şi punctele 

slabe ale RSC-ului românesc. Intenţia noastră a fost de a face un inventar al „problemelor” 

cu care RSC-ul românesc se confruntă şi de a evidenţia aspectele pozitive ce au rezultat în 

urma practicii în domeniu. S-au înregistrat un număr considerabil de răspunsuri, ponderea 

răspunsurilor ce vizau „puntele tari ale RSC-ului românesc” fiind cu mult mai scăzută decât 

cea a răspunsurilor ce făceau referire la „puntele slabe”.  

 Răspunsurile oferite de către respondenţi, în special în cazul punctelor slabe, 

descriu o arie problematică eterogenă care reclamă, printre altele, absenţa unor specializări 

în domeniul RSC sau a unor cursuri de formare şi dezvoltare a competenţelor specifice. 

Absenţa cadrului legislativ care să încurajeze şi să contribuie la dezvoltarea 

responsabilităţii sociale corporative reprezintă un alt punct slab invocat de către 

respondenţi. În aceeaşi categorie sunt incluse şi neintegrarea strategiei de RSC în strategia 

de afaceri a companiei precum şi absenţa raportării şi monitorizării activităţilor de RSC. 

De asemenea, în opinia unor respondenţi, RSC în România reprezintă o imitaţie a 

practicilor din străinătate; responsabilitatea socială nu este încă o valoare trăită cu 

adevărat de corporaţiile române, ci este impus de managementul expatriat sau de firma 

mamă; dacă management-ul companiei este românesc, RSC este cel mult perceput ca un 

"green wash" sau ca un instrument de PR mai ales că RSC nu este o cerinţa legală ci una 

voluntar asumată şi peste prevederile legale. În plus, RSC-ul este folosit mai mult ca 

instrument de PR concretizat în investiţii punctuale sau donaţii, în detrimentul programelor 

dezvoltate pe termen lung.  

 În registru apreciativ, sintetic, opiniile formulate  de către respondenţi evocă 

implicarea unui număr tot mai mare de companii în activităţi de RSC, diversificarea şi 

originalitatea proiectelor implementate precum şi creşterea constantă a interesului opiniei 

publice pentru programele de responsabilitate socială. Alături de aceste aspecte pozitive 
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adăugăm vizibilitatea tot mai crescută a programelor de RSC şi existenţa unui număr mare 

de ONG-uri care promovează, în numele unor companii şi cu ajutorul financiar al 

acestora, diverse cauze sociale.  

 

 

2.7 Comunicare şi transparenţă în RSC 

 

 Credibilitatea unei companii este dată în bună măsură de acordul între ceea ce 

comunică şi acţiunile sale. La fel stau lucrurile şi în domeniul RSC-ului unde comunicarea 

şi transparenţa devin condiţii implicite ale reputaţiei companiei în cadrul comunităţii. În 

analiza efectuată pe site-urile celor 15 companii incluse în cercetare am urmărit să 

identificăm modul în care companiile înţeleg să comunice deschis despre activitatea lor de 

RSC şi să analizăm felul în care acestea pun la dispoziţia publicului documente cheie care 

definesc profilul lor responsabil social (codul etic, codul de bune practici în afaceri, codul 

de bună conduită a angajatului, raportul anual şi strategia de RSC). Din dorinţa de a 

surprinde concordanţa între răspunsurile oferite de respondenţii anchetei şi realitatea celor 

declarate, analiza de conţinut s-a realizat pe site-urile celor 15 companii care au oferit 

răspunsuri la chestionarul adresat.  

 În majoritatea răspunsurilor oferite  în cadrul anchetei desfăşurate, respondenţii au 

declarat că în cadrul companiilor în care lucrează există setul de documente ce face obiectul 

analizei noastre de conţinut: codul etic, codul de bune practici în afaceri, codul de bună 

conduită a angajatului, raportul anual şi strategia de RSC. Analiza site-urilor a scos în 

evidenţă faptul că, doar o parte din companii au o rubrică specifică de RSC pe site şi că 

doar în cazuri izolate documentele amintite mai sus sunt postate, pentru a fi accesate de 

publicul larg. Acest fapt nu semnifică în mod obligatoriu că documentele nu ar exista, este 

posibil ca majoritatea companiilor să nu facă publice aceste informaţii.  

 Demersul comunicativ al companiilor se concentrează, aşa cum reiese din analiza 

site-urilor, pe evidenţierea programelor, campaniilor şi proiectelor de RSC derulate. În plus 

sunt prezentate pe site-uri, parteneriatele pe care companiile le dezvoltă cu diferite 

organizaţii neguvernamentale ori este prezentată, atunci când este cazul, organizaţia 

nonprofit, fondată de companie pentru a transpune în practică angajamentul acesteia 

privitor la principiile de responsabilitate socială corporativă.  

Au fost identificate cazuri izolate (4) în care era prezentat pe site raportul anual de 

RSC al companiei. Cu privire la modalitatea de redactare a acestui raport, am constatat 

faptul că nu există un model unitar de raportare, formele alese fiind diverse. Astfel, 

raportarea în domeniul responsabilităţii sociale are în vedere uneori indicatori cheie şi 

standarde de performanţă recunoscute internaţional (GRI G3, AA 1000, SA8000, ISO 

26000 sau altele) sau se apelează la modele proprii de raportare. Studiul nostru a identificat 

o singură companie care a întocmit documentul în conformitate cu standardul internaţional 

ISO 26000 privind responsabilitatea socială, cu toate că acest standard urmează să intre în 

vigoare la sfârşitul anului 2010. Raportarea socială asigură evaluarea şi comunicarea 

modului în care companiile activează în domeniul responsabilităţii sociale şi contribuie în 

mod esenţial la construirea şi consolidarea credibilităţii acestora.  
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Concluzii 
 

Deşi practicile de responsabilizare din peisajul corporatist românesc au apărut ca 

import al unor valori şi principii venite din contextul european, companiile autohtone au 

început demersuri de asimilare şi adaptare la specificul culturii organizaţionale din 

România. În ultimii trei ani vorbim de o vizibilitate tot mai crescută a programelor de RSC 

şi de existenţa unui număr mare de ONG-uri care promovează, în numele unor companii şi 

cu ajutorul financiar al acestora, diverse cauze sociale. 

Ca şi în orice import instituţional, s-au adoptat la început forme. Au fost create 

departamente care gestionează activităţi, au fost înfiinţate fundaţii care să implementeze 

programe şi au fost numiţi responsabili de RSC.  

 Demersul de a da un conţinut acestor forme, este însă în fază incipientă. O primă 

constatare a studiului nostru este faptul că nu există o înţelegere deplină a semnificaţiei 

conceptului de responsabilitate corporativă, pentru că nu există în momentul de faţă o 

cultură organizaţională care să valorizeze şi să promoveze aceste principii în sfera 

economică. Responsabilizarea socială nu este încă o valoare trăită cu adevărat de către 

companiile autohtone.  

 În plus, studiul a scos în evidenţă faptul că este necesară o profesionalizare a 

specialiştilor din acest domeniu, acest lucru putând fi realizat prin organizarea  de studii de 

licenţă ori master cu specializarea în domeniul responsabilităţii sociale corporative sau cel 

puţin prin introducerea în curricula unor specializări a unor cursuri de RSC. Mediul 

universitar românesc nu are o ofertă educaţională în domeniul RSC-ului, drept urmare 

există o cultură precară a RSC-ului incapabilă să pună în lumină, suficient de clar, faptul că 

un comportament economic responsabil social creează valori în egală măsură pentru 

companii cât şi pentru societate.  

Asemănător studiilor recent realizate în domeniul RSC din România, (spre 

exemplu Ratingul CSR 24/7 2010 şi Corporate Social Responsibility in Higher Education. 

Case Study: Romanian Higher Education System, 2010) studiul de faţă a confirmat prezenţa 

unor probleme pe care companiile româneşti le au de rezolvat şi, în plus, a identificat o listă 

de alte aspecte necesar a fi îmbunătăţite. Este nevoie de o diagnoză calificată în ceea ce 

priveşte identificarea nevoilor sociale ale comunităţilor, de practici ştiinţifice generalizate 

în ceea ce priveşte evaluarea programelor de RSC. De asemenea, este resimţită absenţa 

cadrului legislativ care să încurajeze şi să contribuie la dezvoltarea responsabilităţii sociale 

corporative. 

Pe de altă parte, companiile au nevoie de parteneri pentru a susţine programe de 

responsabilitate corporativă. Un partener esenţial este chiar comunitatea, a cărei nevoi 

sociale sunt premisa şi substanţa din care se formează strategia de RSC. În momentul de 

faţă, „presiunea” exercitată de comunităţi asupra companiilor pare să fie în ochii 

specialiştilor aproape inexistentă.  

 O altă concluzie care se desprinde din analiză evidenţiată faptul că o parte din 

companiile româneşti au încă probleme în comunicarea şi transparenţa actelor de 

responsabilitate socială pe care le desfăşoară în cadrul comunităţii. Au fost identificate 

puţine companii care aveau postate pe site-ul propriu documente ce conţin  codul etic, codul 

de bune practici în afaceri, codul de bună conduită a angajatului, raportul anual şi strategia 

de RSC. 

  Dezvoltarea conceptului de responsabilitate corporativă în România este de 

aşteptat să parcurgă în anii următori două etape – una de generalizare, care va însemna 

extinderea practicilor de RSC şi la noi companii (o etapă cantitativă), şi o etapă de 
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maturizare (calitativă), care va avea ca şi actori, marile companii care deja au început să 

aibă viziuni şi strategii de implicare responsabilă în nevoile comunităţilor în care activează. 

Companiile din această a doua categorie sunt deja conştiente de faptul că, pe termen lung, 

RSC-ul aduce o serie de beneficii, atât spre exterior - creşterea reputaţiei companiei şi 

consolidarea brandului de angajator, avantajul competiţional pe piaţă, vizibilitate media  -  

cât şi spre interior - formarea unei culturi organizaţionale care să genereze o mai mare 

implicare a propriilor angajaţi, avantaje financiare. Aceste beneficii pot fi multiplicate dacă 

se va acorda o atenţie mai mare comunicării activităţilor de RSC şi a transparenţei acestora. 
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