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REZUMAT 
Responsabilitatea socială şi societală a întreprinderilor (RSSI) face parte integrantă, ca o condiţie „sine qua non”, din conceptul de 
Dezvoltare Durabilă (DD) apărut prin anii ’70 ai secolului trecut. Uniunea Europeană şi SUA şi-au propus şi pun în practică aceste 
concepte, fiecare după un model şi o metodă specifice. Multe alte ţări şi regiuni din lume tind să adere la una sau alta din aceste 
metode. După definirea şi elucidarea conţinutului noţiunilor de DD şi RSSI şi un scurt istoric, se face o trecere în revistă a stadiului 
actual de percepţie şi implementare a acestor concepte pe plan european şi în SUA. Un studiu comparativ succint va permite 
scoaterea în evidenţă a unor aspecte pozitive şi a dificultăţilor apărute în procesul de implementare concretă a acestor concepte. 
 
SUMMARY 
The corporate social responsibility (CSR) does the part integranta, as a condition" sine qua non", from the concept of Dezvoltare 
durabila( DD) appeared through the years 70 of the past century. The European Union and SUA proposed and put in practice these 
concepts, each after a models and a method specify. Many another country and regions from world tending to adhere, to one or 
other from these methods. After the definiteness and the elucidation of thise notions and a short historical, is done a crossing in the 
review current stage of perception and implement these concepts on European and in SUA. A comparative succinct study shall 
permit point out of a positive aspects and difficulties appeared in the process of implementation of these concepts. 
 

1. INTRODUCERE  

Pentru tratarea subiectului ales spre studiu este nece-
sară mai întâi de toate clarificarea noţiunilor cu care se 
va opera în text, făcându-se apel la câteva definiţii 
propuse de diferite instanţe, în diverse circumstanţe, 
unele acceptate în mod unanim, altele care sunt încă 
supuse discuţiilor. 

2. CONCEPTUL DE DEZVOLTARE 
DURABILĂ 

Conceptul de Dezvoltare Durabilă a fost definit 
în raportul doamnei Brundland (preşedinta Comisiei 
mondiale de mediu şi dezvoltare durabilă), pu-
blicaţie O.N.U din 1987, care viza în mod special 
reconcilierea dezvoltării economice şi sociale, 
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protecţia mediului şi conservarea resurselor natu-
rale. 

În acest document, Dezvoltarea Durabilă (DD) a 
fost definită astfel: „un mod de dezvoltare, care 
răspunde nevoilor prezentului, fără a compromite însă 
capacitatea generaţiilor următoare de a şi le satisface 
pe ale lor”. 

Ulterior, la Summitul pentru Terra de la Rio din 1992 
se accepta în mod unanim definiţia de mai sus. Cei 173 
şefi de stat şi de guvern prezenţi au semnat un program 
de acţiune pentru secolul XXI, numit Agenda 21, text 
de referinţă pentru dezvoltarea durabilă. Principiile expuse 
privesc ansamblul componentelor comunităţii interna-
ţionale, precizându-se condiţiile unui prezent şi viitor 
susceptibile de a răspunde aspiraţiilor umane. Documen-
tul preconizează printre altele schimbarea radicală a 
actualului mod, distrugător şi discriminatoriu, de 
producţie şi de repartizare a bogăţiilor şi resurselor 
naturale şi menţionează în mod expres necesitatea de 
stabilire de reguli echitabile pentru comerţul internaţio-
nal; de combatere energică a inegalităţilor, a represiunii, 
a discriminărilor şi a corupţiei; de a lupta pentru pace şi 
pentru dezarmare; de a asocia populaţiile la decizii care 
angajează prezentul şi viitorul planetei... 

De remarcat că multe din ideile expuse mai sus sunt 
inspirate aproape integral din cele 10 puncte din „De-
claraţia universală ONU pentru drepturile omului” 
din 1945, precum şi din alte documente asociate unor 
manifestări internaţionale cum ar fi, de exemplu, 
Summit-ul Naţiunilor Unite de la Stockholm din 1972, 
care avertizează comunitatea internaţională asupra unei 
realităţi relativ ignorate până în acel moment, epuizarea 
resurselor naturale ale Terrei, în situaţia în care se 
continuă exploatarea acestora fără discernământ. 

Un moment important în procesul de sensibilizare şi 
conştientizare a lumii întregi îl reprezintă Summit-ul de 
la Rio, care scoate în evidenţă urgenţa unei schimbări 
radicale de atitudine, avându-se în vedere epuizarea re-
surselor naturale, multiplicarea catastrofelor şi excluderea 
unei mari părţi din populaţia globului... 

O dezvoltare durabilă presupune îndeplinirea unui 
anumit număr de condiţii : 

– datoria de a învăţa să trăim ţinând cont de limitele 
materiilor prime şi de reciclarea deşeurilor, deoarece 
degradarea actuală a mediului, chiar dacă nu ameninţă 
încă propria noastră existenţă, poate atenta la calitatea 
şi cadrul vieţii actuale, şi, cu siguranţă, viitoare; 

– responsabilitatea faţă de generaţiile viitoare; 
– necesitatea de prezervare a diversităţii biologice şi 

calitatea mediului înconjurător. 
S-a considerat mereu că ingeniozitatea umană şi 

tehnologia pot acoperi lipsa resurselor şi a materiilor 

prime şi că acestea singure pot remedia acumularea 
deşeurilor şi poluarea produse de diverse întreprinderi. 
Analizând situaţia reală în care ne găsim, se constată că 
suntem departe de a confirma această ipoteză iluzorie. 
De aceea, în contextul actual este de dorit ca toate 
activităţile economice să se angajeze în mod pro-activ 
spre o dezvoltare durabilă. 

Autorii consideră că este util de reamintit conţinu-
tul/semnificaţia celor două cuvinte care compun noţiunea 
de Dezvoltare Durabilă: Dezvoltare = sursa de creştere 
de activitate şi de profituri pentru întreprinderi; Dura-
bilă = asigurarea perenităţii activităţilor într-un mediu 
economic, adesea agresiv şi în perpetuă schimbare. 
Această precizare contribuie esenţial la facilitarea 
explicării, înţelegerii şi fixării conceptului. 

3. ASUPRA CONCEPTUL DE RESPONSA-
BILITATE SOCIALĂ ŞI SOCIETALĂ A 
ÎNTREPRINDERILOR 

Pentru ca întreprinderile să poată proceda la trans-
punerea în practică a principiilor umanitare generoase 
(program cadru) evocate mai sus, uneori prea vagi/ 
generale pentru a se putea opera cu ele la nivel micro-
economic, este necesară găsirea şi înzestrarea acestora 
cu instrumente operaţionale specifice, accesibile taliei 
fiecărei unităţi economice. 

Soluţia concretă propusă constă în integrarea con-
ceptului de Responsabilitate Socială şi Societală a 
Întreprinderilor (RSSI) în politica lor de dezvoltare 
durabilă. 

Prin acest proces, ideea de Dezvoltare Durabilă se 
regăseşte la nivel de întreprindere sub forma concretă 
de RSSI (demers abordabil de orice întreprindere, 
independent de talia ei), având ca obiective principale: 
etica socială, protejarea mediului şi eficacitatea econo-
mică. Pe această cale se poate asigura perenitatea unei 
întreprinderi în condiţiile unei păci sociale şi societale, 
efectivă şi durabilă. 

Una dintre definiţiile RSSI, care întruneşte cel mai 
larg consens pe plan european, se găseşte în documentul 
publicat de Comisia Comunităţii Europene, în iulie 2001, 
cunoscut sub numele de „Cartea Verde”: „un concept 
prin intermediul căruia o companie integrează în mod 
voluntar preocupările faţă de problemele sociale şi cele 
de mediu, în operaţiunile de afaceri şi în interacţiunea 
cu stakeholderii proprii.” 

În definiţia de mai sus, termenul „stakeholderi”(în 
engleză) sau „les parties prenantes” (în franceză) se 
sugerează a fi tradus în română prin „părţile implicate 
şi influenţate”, expresie care, după părerea autorilor, 
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este mai explicită şi mai adecvată decât dacă s-ar tra-
duce sub forma de „părţile participante”. 

Astfel, stakeholderii, în accepţiunea de mai sus, includ 
următoarele grupuri de actori: patronii, administratorii, 
personalul angajat, sindicatele, clienţii, membrii, parte-
nerii de afaceri, furnizorii (părţi implicate) precum şi 
opinia publică, concurenţii, guvernul, electoratul, ONG-
urile, grupurile de presiune şi influenţă, comunităţile 
naţionale şi internaţionale (părţi influenţate). 

Se poate afirma, actualmente, că întreprinderile sunt 
preocupate să treacă de la o cultură a exploatării resurselor 
(umane, naturale, financiare) la o cultură împrospătată a 
managementului prin adoptarea unei noi strategii, fondată 
pe responsabilitate şi pe recunoaşterea impactului pe 
care activitatea lor îl are asupra tuturor partenerilor im-
plicaţi şi influenţaţi. 

4. PERCEPŢIA ŞI IMPLEMENTAREA  
RSSI ÎN DIFERITE ŢĂRI 

SUA au cea mai lungă istorie a CSR în timp, însă 
Marea Britanie şi ţările din Uniunea Europeană precum 
şi, de curând, Rusia, au abordat şi dezvoltat practicile 
CSR, mai metodic şi mai intens, în ultimii 20–25 de ani. 

Se poate aprecia că CSR-ul în SUA nu s-a schimbat 
în mod spectaculos de-a lungul ultimilor 100 de ani. 
Responsabilitatea socială a corporaţiilor americane se 
manifestă şi se exprimă în cadrul unei culturi filantropice, 
foarte dezvoltată peste Ocean, confirmată prin multi-
tudinea proiectelor cu caracter social, dintre care unele 
de-a dreptul spectaculoase (ex. Centrul şi Bibliotecile 
publice Rockefeller, iniţiativele lui Carnegie – cu privire la 
subvenţionarea de fundaţii caritabile, instituţii ştiinţifice şi 
culturale – Fundaţia Melindei&Bill Gates etc.). 

Spre deosebire de Statele Unite, unde, aşa cum am 
arătat, practicile CSR sunt rezulatatul unor acţiuni 
executate pe bază voluntară, în statele europene aceste 
practici nu se regăsesc exprimate, în mod tradiţional şi 
explicit, în politica tuturor corporaţiilor. 

În majoritatea cazurilor societăţile economice europe-
ne se străduiesc, mai degrabă, să satisfacă multitudinea 
de exigenţe legale sau normative RSSI care sunt expri-
mate în ansamblul de legi, norme şi standarde ale ţărilor 
respective. 

Se poate astfel spune că diferenţa esenţială între mo-
delul american şi cel european de CSR consistă în faptul 
că primul are la bază libera iniţiativă şi voluntariatul, iar 
cel de al doilea este bazat, în mod special, pe obligaţii 
reglementare. 

În ţările din Uniunea Europeană, modelul de referinţă 
al implementării RSSI = CSR, care întruneşte cele mai 
multe sufragii, provine din extrapolarea modelului euro-

pean de Excelenţă pentru calitate, EFQM (European 
Foundation of Quality Management) (lansat în 1988, la 
Bruxelles, de către un grup de preşedinţi/manageri ai 
14 societăţi europene de succes), prin adaptarea adecvată 
cu exigenţele CSR. Acest nou-născut, cunoscut sub 
denumirea de Cadru EFQM pentru CSR (The EFQM 
Framework for CSR – în engleză), a fost lansat la 
Bruxelles în aprilie 2004, cu sprijinul şi încurajarea Co-
misiei Europene. 

Astfel, modelul EFQM reprezintă un suport teoretic 
şi practic adecvat, aproape ideal, care permite corelarea 
CSR cu strategiile şi modul de conducere a orga-
nizaţiilor, cu salariaţii şi clienţii lor. Principiul de bază 
constă în procesul de autoevaluare prin prisma celor 
nouă criterii grupate în Factori şi Rezultate (Lidership, 
Politică şi strategie, Personal, Relaţii şi resurse, 
Procese, Satisfacţia clienţilor, Satisfacţia angajaţilor, 
Impactul asupra societăţii, Rezultate în afaceri) şi 
acordarea unui punctaj corespunzător. 

În esenţă, responsabilitatea socială şi societală de-
semnează o atitudine a companiei, care constă în: 
respectarea legii, asumarea unui comportament etic, 
acordarea unei atenţii deosebite mediului înconjurator 
şi luarea în considerare a nevoilor şi intereselor tuturor 
partenerilor. 

Prin integrarea CSR în managementul strategic şi 
operaţional, organizaţiile vor avea un impact pozitiv 
asupra societăţii şi mediului şi în acelaşi timp îşi vor 
spori reputaţia, preocupându-se nu doar de obţinerea de 
profit pe termen scurt, ci şi de poziţionarea lor în viitor. 

Prin implementarea CSR, organizaţiile vor beneficia 
de o seamă de efecte directe cum ar fi: creşterea valorii 
mărcii, creşterea accesului la finanţare, forţă de muncă 
sănătoasă şi sigură, dezvoltarea managementului riscu-
lui şi siguranţă pentru conducerea corporaţiei, oameni 
mai motivaţi, loialitate din partea clienţilor, sporirea 
încrederii stakeholderilor, creşterea imaginii publice. 

Ca răspuns la nevoia de a integra responsabilitatea 
socială în instruirea managerilor şi a personalului an-
gajat şi pentru a anticipa calificările care vor fi cerute 
acestora în viitor, pregătirea specifică în domeniul eticii 
în afaceri tinde să devină un element indispensabil în 
toate unităţile de învăţământ specializate. 

O politică dinamică a resurselor umane, formarea 
profesională la toate nivelele de competenţă şi un climat 
social favorabil sunt atuuri esenţiale, atât pe termen 
scurt cât şi pe termen lung pentru o dezvoltare durabilă. 
Prin demersurile în ceea ce priveşte eco-concepţia, se 
poate contribui la salvarea materiei prime şi a energiei 
în fabricaţie. 

Relativ puţine corporaţii şi-au construit o adevărată 
strategie de diferenţiere, astfel că pentru multe întreprin-
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deri actuale, exigenţa responsabilităţii faţă de societate 
(implementarea RSSI) este percepută, mai degrabă, ca o 
constrângere care îi împiedică să-şi desfăşoare activi-
tatea. 

În concluzie se poate spune că dezbaterile în ceea ce 
priveşte RSSI = CSR progresează, informarea şi forma-
rea multor antreprenori sunt tot mai largi, dar punerea 
în aplicare a acestor concepte de către înreprinderile lor 
se face destul de anevoie. 

5. CONCLUZIE 

Având în vedere epuizarea resurselor naturale ale 
Terrei într-un viitor nu prea îndepărtat, ca urmare a 
modului de producţie intensiv şi extensiv actual, polua-
rea rapidă a planetei prin producerea necontrolată de 
deşeuri şi perspectiva nefastă de a lăsa în moştenire 
generaţiilor viitoare o planetă de nelocuit, este necesară 
implementarea neîntârziată a conceptului de Dezvoltare 
Durabilă. Acest proces trebuie să fie impulsionat şi 
ameliorat, în mod imperativ, pentru a elimina sau cel 
puţin a diminua riscurile şi consecinţele dezagreabile la 
care planeta Terra şi însăşi existenţa umană sunt expuse. 

Calea concretă şi eficace pentru satisfacerea acestui 
deziderat o reprezintă abordarea conştientă, realistă, 
curajoasă şi neîntreruptă a combinării, de către toate 
întreprinderile economice, a intereselor lor existenţiale 
de producţie şi profit cu aspectele de responsabilitate 
socială şi societală. 

Rezultatele pozitive, obţinute deja în acest sens de 
mai multe întreprinderi de pe mapamond care au un ma-
nagement responsabil, ne dau convingerea că riscurile 
evocate mai sus pot fi, dacă nu chiar eliminate în mod 
complet, cel puţin stăpânite şi aduse la un nivel ac-
ceptabil. 

BIBLIOGRAFIE 

1. The EFQM Framework for Corporate Social Responsability, 
2004. 

2. The European Quest for Excellence, EFQM 10th anniversary 
book, 1999. 

3. Colecţia de reviste de specialitate „Qualitique”, nr.173, 174. 
4. „CSR in USA, Europe, UK and Russia”, Russian Managers 

Association, 2004. 
5. MORI (Market & Opinion Research International) – com-

panie independentă care realizează studii de marketing în 
Marea Britanie. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 




