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Una dintre cele mai mari probleme ale momentului – cu siguranță în Europa – constă în 

determinarea de către firme a extensiei pe care trebuie să o aibă implicarea lor socială, atât în 

ceea ce privește lanțul de distribuție precum și asupra căror categorii de stakeholderi să își 

concentreze efortul și, mai ales, care este mecanismul cel mai potrivit de integrare a inițiativelor 

sociale in politica companiei.  

Prezenta lucrare este structurată în trei părţi şi prezintă, în primele două capitole, activitatea de 

cercetare desfăşurată, precum şi un plan de carieră, în cel de-al treilea capitol. 

Prima parte a lucrării oferă un cadru teoretic privind responsabilitatea socială a companiei în 

care sunt dezvoltate aspectele ce ţin de rolul responsabilităţii sociale în afaceri, şi mai ales 

beneficiile pe care le are implicarea socială a organizaţiei în relaţie cu stakeholderii săi. De 

asemenea, sunt prezentate programele specifice pe care o companie le poate utiliza pentru 

implicarea socială, şi modalităţile de promovare a acţiunilor de responsabilitate socială.  

Cea de-a doua parte a lucrării se axează pe componenta aplicativă a responsabilităţii sociale. În 

contextul actual adoptarea responsabilității sociale devine o necesitate nu o excepție, mai ales 

ca responsabilitatea socială poate fi o sursă importantă de inovare, precum și ca un element 

esențial în construirea avantajului competitiv al companiilor pe piețele actuale. Un prim aspect 

avut în vedere în acest capitol a fost prezentarea cercetărilor privind responsabilitatea socială 

în Romania. Particularitățile responsabilității sociale în diverse țări reprezintă un subiect 

frecvent abordat de cercetători, în dorință de a realiza studii de caz și cercetări la nivel de țara 

sau având o abordare comparativă. Studierea responsabilității sociale în România a reprezentat 

o preocupare având în vedere atât condițiile care au stimulat dezvoltarea responsabilității 

sociale, cât și modul în care organizațiile din România au adoptat acest concept. Se vorbește 

despre responsabilitatea socială ca fiind un concept care se transformă pe măsură ce 

interacționează cu diverse contexte culturale, aspecte ce se reflectă în comportamentul 

organizaţional. În acestă secţiune sunt prezentate rezultatele a două cercetări: o cercetare în date 

secundare prin utilizarea informaţiilor existente pe site-urile companiilor, precum şi rezultatele 

unei anchete în rândul reprezentanţilor companiilor româneşti. 

Un alt aspect abordat în aceasta parte a lucrării a fost prezentarea cercetărilor privind 

responsabilitatea socială şi stakeholderii organizaţiei. De la apariţia sa şi până în prezent 



marketingul a marcat un proces de dezvoltare atât extensiv, cât şi intensiv. Astfel, putem 

observa o trecere de la abordarea tranzacţională la o abordare responsabilă social în relaţie cu 

stakeholderii organizaţiei. 

Dorinţa continua a companiilor şi a guvernelor de creşterea economică rapidă a generat două 

lucruri relativ contradictorii: bunăstare și dezvoltare economică și o înrăutățire a stării de 

sănătate a mediului înconjurător. În ultimii ani, problematica mediului înconjurător este una 

intens dezbătută pe plan internațional, atât în rândul țărilor puternic industrializate, cât și a celor 

în curs de dezvoltare. Din acest punct de vedere, sunt aduse în discuție aspecte metodologice 

privind studierea comportamentului ecologic al consumatorului.  

Practicile de afaceri iresponsabile social determină companiile să atragă și să păstreze angajații 

talentați din ce în ce mai greu. Studiile au evidenţiat faptul că angajaţii sunt o categorie de 

stakeholderi din ce în ce mai influentă la nivelul companiilor. De asemenea, există un interes 

sporit pentru modul în care companiile sunt văzute în ochii angajaților actuali și potențiali 

întrucât companiile cu o reputație puternică privind satisfacția angajaților pot recruta angajații 

cei mai productivi. Prin urmare, asigurarea unui loc bun de muncă și respectarea drepturilor 

omului reprezintă un aspect important în consolidarea brandului de angajator. 

În partea a treia este prezentat planul de dezvoltare a carierei profesionale, precum şi direcţiile 

de cercetare şi obiectivele stabilite. De asemenea, sunt subliniate principalele realizări pe plan 

profesional, respectiv gestionarea in calitate de directorul a 3 proiecte de cercetare finantate de 

catre UEFISCDI şi obtinute prin competitie, organizarea unei conferinţe internationale anuală 

ajunsă la a şasea ediţie în universităţi de prestigiu din Europa, editarea 2 cărti la editura Palgrave 

Macmillan într-o echipa de cercetători internaţională. 

Având in vedere perfeormanţele şi rezultatele obtinute până în prezent consider ca deţin 

capacitatea de a gestiona echipe de cercetare. Toate aceste elemente le consider atuuri 

importante în activitatea de coordonare doctorală. 

 


