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REZUMAT 

 

Responsabilitatea socială corporativă, ca subiect de interes ştiinţific, necesită o abordare 

interdisciplinară, în care aspectele de natură economică se întrepătrund cu cele specifice filozofiei 

morale (cu accent deosebit pe responsabilităţile sociale). Contribuțiile cele mai importante aduse 

de prezenta lucrare sunt:  

- Evidențierea importanței CSR ca fiind o componentă decisivă pentru dezvoltarea durabilă 

a companiei, sub aspectele etice, ale responsabilității față de business, al relației față de angajați, 

clienți, acționari, furnizori și comunitățile locale, cât și sub aspectul unei finalități financiare 

pozitive pe termen lung. 

- Sintetizarea rezultatelor CSR pe termen scurt, lung și de tip strategic, sub forma unei 

organigrame de impact resimțit la nivelul clienţilor. Inițiativele de CSR promovează transparența, 

echitatea, responsabilitatea asupra propriilor acțiuni, asigurând calea succesului pentru 

multinaţionale şi fiind un bun exemplu pentru IMM-uri. 

- Estimarea evoluțiilor așteptate în acest domeniu până la nivelul anilor 2050 (compania 

Toshiba) pentru conceptul de excelență ECPs (Environmentally Conscious Products). 

- Stabilirea în cadrul standardului GRI 4 a unei noi abordări, Reporting 2025, stabilit pentru 

a scoate în evidență care sunt problemele importante ce vor fi pe agendele companiilor și, în 

consecință, în rapoartele lor publice care vor fi întocmite în următorii 10 ani. 

- Stabilirea faptului că cea mai importantă provocare a responsabilității sociale este 

Managementul lanțului de furnizori. 

- Evaluarea impactului unui produs asupra mediului prin utilizarea de indicatori KEIPs (Key 

Environmental Performance Indicators) prin propunerea unei proceduri care se realizează în 6 pași. 

- O nouă modalitate de integrare a CSR în dezvoltarea durabilă și stabilirea unei noi 

proceduri de facilitare a raportării obligatorii; stabilirea unei proceduri de raportare CSR, în 7 

etape, care să simplifice metologia stabilită prin standarde. 

 

CUVINTE CHEIE 
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dezvoltare economică; competitivitate; programe de CSR; managementul riscurilor; beneficii 

financiare; mediu înconjurător; energie; utilizarea sustenabilă a resurselor; chimicale/elemente 

toxice; eco-avantaj; costuri operaţionale; iniţiative în domeniul dezvoltării durabile; standarde 

ISO; standard GRI; raportarea CSR; raport de sustenabilitate; eco-eficienţă; eco-inovaţie; educaţie 

pentru dezvoltare; conceptul de Resourcefulnes; sănătate, siguranță și securitate; reputaţia 

companiei; managementul mediului și al energiei; managementul mediului; standarde, obiective 

şi indicatori de performanţă; drepturile omului; productivitatea angajatului; diversitate și resurse 

umane; relaţia cu comunitatea; UN Global Compact; conformitate şi etica în afaceri; sisteme şi 

politici de management; Directiva 2014/95/EU.  
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