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Tema de cercetare a lucrării propuse vizează Dezvoltarea unui cadru general 

de responsabilitate socială corporativă (CSR) într-o viziune strategică.  

Rezultatele originale obținute și prezentate în prezenta teză vizează: 

identificarea tendințelor, motivațiilor și beneficiilor care stau la baza alocării de 

resurse pentru activități de CSR ale unor companii mari și ale unor IMM-uri care 

operează în România precum și a raportării CSR; identificarea opiniilor, atitudinilor și 

comportamentelor consumatorilor români privind implicarea organizațiilor în acțiuni 

de CSR; prezentarea analizei efectuate asupra IMM-urilor care au integrat CSR în 

întreaga organizație precum și a companiilor de stat care operează în sectorul energie 

privind integrarea CSR și abordarea acesteia ca practică de management; identificarea 

tendințelor companiilor (private și publice) care operează în sectorul energie privind 

abordarea CSR din perspectiva părților interesate implicate; propunerea de exemple 

de bune practici de integrare a CSR ale unor IMM-uri locale care operează în diverse 

domenii de activitate; propunerea unui model de integrare a CSR, a unei noi abordări 

care să servească ca instrument în dezvoltarea social, economică și de mediu în 

companiile dintr-un sector specific - sectorul energie; propunerea de practici de 

business de CSR, precum și părți interesate considerate a fi relevante pentru un sector 

specific cu activitate de importanță globală la nivel social - sectorul energie. 

Concluziile obținute în cadrul tezei doctorale susțin o teorie importantă în domeniul 

CSR cea a părților interesate și avansează, prin discuții bazate pe rezultatele cercetării, 

necesitatea unei abordări reglementate care să permită respectarea intereselor 

diferitelor grupuri de părți interesate și pentru onorarea valorilor etice, în acord cu 

rezultatele obținute de Reed (2002).   

 

 

Cuvinte cheie: 

 

responsabilitatea socială corporativă; CSR; părți interesate; România; țară în 

curs de dezvoltare; energie; consumator; consumator responsabil; organizație; 

integrarea CSR; raportarea CSR; motivații pentru CSR; beneficiile CSR; IMM-uri; 

bune practici de CSR; cadru; companii de stat; strategie. 
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