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JURNAL DE CERCETARE ANTICORUPȚIE

RESPONSABILITATE
substantiv feminin 1. Obligația de a efectua un lucru, de a accepta şi suporta consecințele; răspundere. 2. Funcție, sarcină de
responsabil.
adjectiv, substantiv masculin și feminin Adj. (Despre o persoană) Care poartă responsabilitatea unui lucru, a unui fapt.

Surse: Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998
Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net
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VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

Responsabilitatea socială a companiilor,

din cadrul acesteia efectele sociale şi

cunoscută şi sub denumirea de CSR, este

asupra mediului ale acţiunilor lor, fie ele

modalitatea

in-

pozitive sau negative. Orice organizaţie

tegrează problemele sociale, economice şi

poate să practice răspunderea socială, in-

de mediu în acţiunile şi valorile lor, într-o

clusiv ONG-uri şi instituţii de stat. Răspun-

manieră

responsabilă.

derea socială împinge în faţă conceptul de

Politicile de CSR sunt, în esenţă, mecanisme

răspundere şi responsabilitate a com-

integrate care se auto-reglează, prin inter-

paniilor.

prin

care

transparentă

companiile

şi

mediul cărora companiile îşi asigură şi îşi
monitorizează conformitatea cu spiritul

PRINCIPII
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

legii, al normelor internaţionale şi al standardelor etice.

Au fost identificate mai multe variante de CSR. Cele mai importante sunt CSRul canadian, cel continental-european şi cel
anglo-saxon. Fiecare dintre aceste variante

Scopul acestor politici este de în-

de CSR are avantajele şi dezavantajele sale,

curaja companiile să îşi asume responsabili-

şi nu există încă o unanimitate de păreri în

tatea pentru propriile lor acţiuni şi con-

ceea ce priveşte care este cea mai bună

secinţele acestora, precum şi de a asigura

variantă. Cu toate acestea, majoritatea sunt

că acţiunile companiilor au un impact

de acord că CSR-ul, într-o formă sau alta,

CULTURĂ DE

pozitiv asupra mediului, consumatorilor,

este esenţial pentru succesul companiilor şi

ORGANIZAȚIE

angajaţilor, comunităţilor şi a tuturor celor-

pentru dezvoltarea acestora pe termen

lalţi stakeholderi ai companiilor în cauză,

lung. Politicile de CSR aduc avantaje mai

ansamblu de valori,
principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție

inclusiv toţi membrii sferei publice care pot

ales în ceea ce priveşte resursele umane,

fi consideraţi a fi stakeholderi.

managementul riscului, scoaterea în evi-

Un element important al CSR-ului
este răspunderea socială. Răspunderea
socială este procesul prin care companiile
comunică societăţii şi grupurilor interesate

denţă a brandului companiilor şi chiar şi
obţinerea sau reînnoirea licenţei de a opera
a acestora.

