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Responsabilitatea socială 

(RS) este o formă de 

autoreglementare prin care 

organizațiile adoptă voluntar 

anumite valori, norme și 

principii considerate dezirabi-

le și general acceptate.

 

Acestea sunt de�nite sub 

forma unor standarde și 

ghiduri recunoscute 

internațional pe care organi-

zațiile și le asumă public și le 

implementează în deciziile, 

politicile și activitățile lor.

Standardele și practicile de 

RS își propun să cultive în 

mediile de afaceri, în particu-

lar, și, în general, în orice tip 

de organizații un comporta-

ment responsabil, având în 

vedere dezvoltarea sustenabilă, 

pe termen lung, în acord cu 

interesele și așteptările 

tuturor stakeholder-ilor.

 

Standardele și practicile de 

RS sunt instrumente 

necesare pentru înțelegerea 

și administrarea responsabilă 

a impactului generat de 

organizații prin deciziile lor, 

prin politicile privind raportu-

rile cu stakeholder-ii, prin 

procesele din întreg lanțul 

de achiziții, cercetare și 

dezvoltare, producție și 

marketing.

Standardele și ghidurile 

internaționale de etică și RS 

în afaceri de�nesc valorile, 

normele și principiile general 

acceptate la un moment dat 

ce ghidează politicile și 

acțiunile organizațiilor care 

operează în anumite piețe și 

domenii de activitate. 

Câteva dintre cele mai 

cunoscute normative pe plan  

internațional și în țară sunt: 

I. Standarde privind RS și 

documente similare:

- ISO 26000, 

- Cele 10 principii din cadrul 

Acordului Global al Națiuni-

lor Unite, 

- Social Accountability 8000 

(SA8000), 

- Investors in People, 

- Inițiativa Parteneriatului 

Împotriva Corupției (PACI), 

- Ghidul de evaluare și 

raportare al Global Reporting 

Initiative (GRI), 

- AccountAbility 1000 

(AA1000); 

II, Documente o�ciale privind 

politicile publice ale Uniunii 

Europene privind promovarea 

responsabilității sociale: 

- Carta Uniunii Europene 

privind Drepturile Fundamen-

tale  (2000); 

- Crearea unui cadru europe-

an pentru promovarea 

responsabilităţii sociale 

corporatiste: Document 

propus dezbaterii publice 

(Bruxelles, 18 iulie 2001); 

- Comunicare din partea 

Comisiei Europene cu privire 

la responsabilitatea socială 

corporatistă: Contribuţia 

mediului de afaceri la dezvol-

tarea sustenabilă,  (Bruxelles 

2 iulie 2002); 

- Implementarea Parteneriat-

ului pentru Dezvoltare şi 

pentru Crearea de Locuri de 

Muncă: Pentru ca Europa să 

devină un pol de excelenţă 

în domeniul responsabilităţii 

sociale corporatiste (22 

martie 2006, Bruxelles) ș.a. 


