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Preocuparea pentru înțelegerea corectă a  responsabilității sociale corporative (CSR) 
este foarte actuală, deoarece reflectă multitudinea angajamentelor pe care o companie trebuie 
să le ia față de ecosistemul în care activează. Conform cadrului conceptual propus de Archie 
Carrol, această cercetare a vizat mai multe componente ale CSR: obligatorie (legală), 
economică (de profit), voluntară (socială, ecologică, etică) etc. CSR are totodată o mare 
diversitate de părți implicate sau interesate: investitori, lucrători, consumatori, furnizori, 
clienți, comunități locale, autorități publice, grupuri vulnerabile, parteneri sociali și societate 
civilă. Am încercat să cartografiez multitudinea de norme și reglementări ce acoperă acțiunea 
acestor părți interesate în implementarea măsurilor de CSR.  

Este important ca companiile să gândească și să acționeze în cadrul unor norme, 
proceduri și principii clare. Astfel, consider că procesul de standardizare oferă o garanție a 
calității serviciilor sau produselor oferite de agenți economici. Poate avea atât un  efect 
reputațional, de încredere din partea consumatorilor și un efect de omogenizare a calității 
serviciilor ofertate, altfel spus, de creștere a gradului de responsabilitate socială. Concomitent 
cu analiza inovativă a legăturii dintre responsabilitatea socială corporativă (CSR) și activitatea 
de standardizare la nivel național și internațional, m-a preocupat și o componentă mai puțin 
tratată în literatura de specialitate: aceea a procesului de raportare a responsabilității 
corporative ca mecanism de transparentizare și comparație asupra practicilor de CSR la nivel 
mondial. Astfel, consider că analizarea procedurilor de standardizare, precum și a 
eforturilor de raportare a activității de CSR sunt elemente de cercetare originale 
prezentate în această teză.  

Cercetarea mea are o dublă componentă: de analiză macroeconomică—prin evaluarea 
nivelului de adoptare a standardelor internaționale și beneficiile aferente la nivelul unei 
economii, dar și de analiză microeconomică—prin evaluarea rolului pe care procesului de 
standardizare îl poare avea în cadrul unei companii. Am analizat astfel, în studiile de caz ale 
marilor economii de astăzi: SUA, China și UE, dinamica adoptării Standardelor Internaționale 
cu evidențierea diferențelor regionale. Politica europeană se aliniază, printr-o serie amplă de 
documente strategice, acestui cadru internațional, responsabilitatea socială a întreprinderilor  
devenind un instrument important în domeniul afacerilor, precum și în politicile publice ale 
statelor membre din Uniunea Europeană, așa cum surprind studiile de caz realizate—
Germania, Franța Marea Britanie, Italia, Spania și Olanda. Această analiză este originală, 
nemaifiind explorată anterior, în literatura de specialitate. Notă de originalitate are și studiul 
de caz România, care mi-a permis observarea dinamicii pieței furnizorilor privați de servicii 
de laborator și clinice în România, oportunitățile pentru investițiile străine, directe, în acest 
sector și gradul aderării acestora la standardele internaționale. 
  




