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Pe scurt despre 
Romania CSR Index 2015 

 Indexul este o analiză comparativă a responsabilităţii 
sociale şi a impactului asupra mediului în rândul 
companiilor mari din România. 

 
  Analiza a luat în considerare primele 100 cele mai 

mari companii din România, ca cifră de afaceri, 
conform Top 100 publicat de Ziarul Financiar în  2014. 

 
 Metodologia de evaluare a fost elaborată în 

conformitate cu 3 standarde internaţionale din 
domeniul CSR: 

 
• Directiva Europeană 2014/95/EU;  
• Liniile Directoare GRI G4; 
• Metodologia Dow Jones Sustainability Index 

2014; 
 
 Indexul  are  9 categorii şi 36 de indicatori. 
 
 S-au luat în considerare comunicările publicate de 

companii pe website-uri şi în rapoartele de CSR şi 
financiare, corespunzătoare anului 2014.  

 
 S-au evaluat doar informaţiile publicate în limba 

română.  2 
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Anul 2015 poate fi numit anul obiectivelor în domeniul 
dezvoltării durabile. În septembrie, Adunarea Generală a 
ONU a adoptat 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă pentru 
2030. Printre acestea se numară eradicarea sărăciei sub 
toate formele sale, accesul tuturor la o educaţie de calitate 
sau minimizarea efectelor negative ale schimbărilor 
climatice. În decembrie, 195 de ţari au adoptat un acord 
de combatere a incălzirii globale, în cadrul COP21 din 
Paris. Principalul obiectiv al acordului a fost de a limita 
creşterea temperaturii globale la cel mult 2 grade Celsius, 
în raport cu epoca pre-industrială.  
 
Aceste obiective sunt trasate pe fondul unui bilanţ 
îngrijorator privind amplificarea efectelor negative ale 
poluării şi epuizarea resurselor naturale în timp ce 
populaţia lumii creşte mai rapid ca niciodată. În definirea 
conceptului de dezvoltare sustenabilă, ONU atrage atenţia 
asupra faptului că îndeplinirea nevoilor generaţiei curente 
nu trebuie să pună în pericol abilitatea generaţiilor viitoare 
de a-şi îndeplini propriile nevoi. 
 
Un rol major în atingerea acestor obiective îl au 
reprezentanţii mediului privat. Companiile îşi pot corela 

propriile obiective cu cele 17 Obiective de Dezvoltare 
Durabilă pentru a contribui la găsirea unor soluţii 
eficiente privind sustenabilitatea şi, în acelaşi timp, 
pentru a-şi îmbunătăţi competitivitatea şi credibilitatea 
în faţa investitorilor şi a clienţilor lor.  
 
Pentru a gestiona tranziţia către o economie sustenabilă, 
Consiliul European a adoptat în septembrie 2014 
Directiva 2014/95/UE privind prezentarea de informaţii 
nefinanciare (factori sociali şi de mediu) de către 
companiile de interes public din Uniunea Europeană, 
care au peste 500 de angajaţi.  Conform Directivei, 
transparenţa cu privire la aceste informaţii contribuie la 
măsurarea, monitorizarea şi gestionarea performanţelor 
şi a impactului companiilor asupra societăţii.  
 
În acest context, ne-am îndreptat atenţia spre cele mai 
mari 100 de companii din România, conform Top 100 
publicat de Ziarul Financiar în 2014, pentru a analiza 
nivelul de implicare al acestora în susţinerea dezvoltării 
durabile. O astfel de analiză este importantă pentru a 
identifica companiile leader în managementul 
responsabilităţii sociale, a promova cele mai bune  

Editorial 

îâşţŞŢăÎ 
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practici în domeniu şi a creşte nivelul de conştientizare 
privind domeniul CSR. Am analizat doar comunicările 
publice ale acestor companii, pentru a îmbunătăti nivelul de 
credibilitate a informaţiilor prezentate în acest index. 
 
Metodologia de evaluare a fost elaborată în conformitate cu 
3 standarde internaţionale: Directiva 2014/95/UE, Global 
Reporting Initiative G4 si Dow Jones Sustainability Index 
2014. În total au reieşit 36 de indicatori împărţiţi în 9 
categorii care acoperă atât informaţii despre guvernanţa 
corporativă cât şi aspecte privind impactul economic, 
mediul înconjurator, responsabilitatea cu privire la 
consumatori şi la angajaţi, investiţia în comunităţi şi în 
lanţul de furnizori. 
 
Intenţia nu a fost de a valida activităţile companiilor, de 
aceea am acordat 1 punct pentru orice informaţie prin care 
compania a descris politica şi măsurile luate şi am dublat 
punctajul dacă acestea au fost insoţite de indicatori. În 
unele cazuri, companiile au fost punctate în funcţie de 
relevanţa indicatorului pentru industria din care fac parte. 
Astfel, am luat în considerare un anume indicator doar dacă 
cel puţin o companie a publicat date despre acel indicator. 

Rezultatele analizei arată un interes scăzut al 
companiilor privind strategia şi activităţile de CSR. De 
exemplu, o treime dintre companiile din top 100 nu au 
publicat nicio informaţie referitoare la 
responsabilitatea socială, sau au publicat doar 
informaţii în limba  engleză, pe care nu le-am luat în 
considerare în acest studiu. Totuşi, companiile care s-
au clasat pe primele locuri au publicat rapoarte de CSR 
cu un grad mare de complexitate, conforme cu 
standarde internaţionale. 
 
Acest index este o analiză comparativă şi completă a 
responsabilităţii sociale pentru cele mai mari 100 de 
companii din România. Vă invităm să îl parcurgeţi în 
detaliu şi, în cazul în care aveţi intrebari, să luaţi 
legătura cu noi. 
 

Alina Liciu 
Fondator si Managing Partner  
The Azores 

Editorial 

îâşţŞŢăÎ 



Să recunoască companiile leader din România în 
domeniul sustenabilităţii /responsabilităţii sociale 
(CSR)  
 
Să analizeze tendinţele în materie de 
responsabilitate socială din România, în raport cu 
standarde internaţionale 
 
Să furnizeze un instrument de analiză 
comparativă pentru companii 
 
Să promoveze bune practici de 
sustenabilitate/responsabilitate socială  
 
Să crească gradul de conştientizare a domeniului 
CSR în România 
 

Obiectivele Romania CSR Index 
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Indexul cuprinde următoarele 9 categorii: 
 

1 / Guvernanţă corporativă şi Transparenţă 

2 / Diversitate 

3 / Impact economic 

4 / Mediul înconjurator 

5 / Drepturile omului şi Politica anticorupţie  

6 / Angajaţi 

7 / Consumatori 

8 / Comunitate şi Filantropie 

9 / Lanţul valoric 

 

Categoriile indexului 
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Metodologia de evaluare 

Punctajul maxim pentru fiecare indicator a fost 2 
puncte şi a fost obţinut în condiţiile în care compania a 
publicat informaţii despre politica şi măsurile luate şi a 
dublat informaţia cu indicatori de performanţă. În cazul 
indicatorilor de mediu,companiile au fost punctate cu 2 
puncte daca au publicat un obiectiv de reducere  a 
impactului negativ asupra mediului.  
 
Un număr de 16 indicatori iau în calcul în ce măsură 
aceştia sunt relevanţi pentru industria din care face 
parte compania evaluată, astfel: daca cel puţin o 
companie a publicat date despre indicatorul respectiv, 
atunci indicatorul are relevanţă “1” şi compania este 
punctată, iar companiile din industrie care nu au 
publicat date sunt depunctate. Pe de altă parte, dacă 
nicio companie nu a publicat date, indicatorul are 
relevanţă  “0” şi nicio companie  din industria 
respectivă nu este depunctată.  
 
Informaţiile au fost preluate de pe website-urile 
companiilor în perioada 1 Noiembrie – 18 Decembrie 
2015. 

Romania CSR Index  a fost constituit pornind de la 
următoarele referinţe: 
 

1 / Directiva 2014/95/UE  “Directiva în ceea ce 

priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de 
informaţii privind diversitatea de către anumite 
întreprinderi şi grupuri mari”.  Această Directivă va 
obliga companiile de interes public care au peste 500 de 
angajaţi să publice informaţii ce ţin de impactul pe care 
îl au asupra mediului înconjurator şi în societate, 
începand cu anul 2017. 
 

2 / Liniile Directoare G4 ale organizaţiei Global 

Reporting Initiative.  G4 este cel mai important 
instrument de raportare a informaţiilor nefinanciare la 
nivel mondial, folosit de peste 6.500 de organizaţii până 
în prezent. 
 

3 / Dow Jones Sustainability Index 2014. DJSI este o 

familie de indici de evaluare a sustenabilităţii celor mai 
mari 2.500 de companii listate în Dow Jones Global Total 
Stock Market Index. 



Analiza  

responsabilităţii sociale 

pe categorii 



ROMANIA 

CSR 
INDEX 2

0
1

5
 

 9 

Categoriile de CSR despre care au comunicat majoritatea 
companiilor au fost Programe pentru comunitate, 
Impactul economic şi Informaţii despre angajaţi. 
 
 Interesul ridicat pentru implicarea în viaţa comunităţii 
(22% dintre companiile evaluate), prin aport financiar, 
donaţii, activităti pro bono sau prin diverse programe de 
dezvoltare,  este justificat  prin faptul că aceasta este una 
dintre cele mai vechi forme de exprimare a 
responsabilităţii sociale, fiind percepută, în mod eronat,  
ca o practică reprezentativă pentru domeniul CSR. 
 
La polul opus, categoriile despre care companiile 
comunică cel mai puţin sunt Lanţul valoric, Mediul 
înconjurator şi Drepturile Omului şi Politica Anticorupţie. 
 
În medie, doar 5% dintre companii publică date despre 
cum îşi asumă responsabilitatea în ceea ce priveşte 
furnizorii, fie că se referă la identificarea riscurilor sociale 
şi de mediu, fie că se referă la măsuri de minimizare a 
acestor riscuri.  

Analiza implicării companilor în iniţiative de 
responsabilitate socială, în funcţie de categorie 

Referitor la impactul asupra mediului înconjurător, doar 
6% dintre companii includ în comunicările lor indicatori 
de performanţă cum ar fi cantitatea de emisii de gaze 
cu efect de seră directe sau indirecte, consumul de 
energie din surse epuizabile şi de energie  regenerabilă 
sau cantitatea de deşeuri reciclată.  
 
Din totalul companiilor evaluate, 30% nu publică nicio 
informaţie despre impactul pe care îl au în societate şi 
asupra mediului înconjurător, sau publică doar 
informaţii în limba engleză, care nu au fost luate în 
considerare în acest studiu. 
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Procentul companiilor care publică date despre responsabilitatea 
socială, în funcţie de categorie 

5% 

22% 

13% 

18% 

10% 

6% 

19% 

16% 

15% 

Lantul valoric

Comunitate

Consumatori

Angajati

Drepturile omului si Politica anticoruptie

Mediul inconjurator

Impact economic

Diversitate

Guvernanta corporativa si TransparentaGuvernanţă corporativă şi Transparenţă  

îâşţŞŢăÎ 

Mediul înconjurător  

Drepturile omului şi Politica anticorupţie  

Angajaţi 

Lanţul de furnizori 

Fig. 1: Procentul companiilor care publică date despre responsabilitatea socială, in funcţie de categorii 
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Guvernanţă corporativă şi Transparenţă 

Pentru această categorie am evaluat în ce măsură 
companiile comunică următoarele informaţii: 
 
• Aspectele relevante privind responsabilitatea 

socială (aspecte materiale) şi cum s-au luat deciziile 
privind alegerea acestor aspecte; 

• Implicarea stakeholderilor;  
• DMA (Disclosure on Management Approach: 

Informaţii despre managementul aspectelor 
materiale); 

• Publicarea unui raport de CSR; 
• Auditarea informaţiilor de CSR; 
 
Analiza arată că 31% dintre companii publică informaţii 
despre aspectele relevante privind responsabilitatea 
socială, iar  6% includ şi indicatori de performanţă când 
comunică despre aceste aspecte.  
 
În ceea ce priveşte implicarea stakeholderilor, 13% 
dintre companii arată cum au implicat părţile interesate 
în definirea acestor aspecte. De exemplu, Ursus a avut 
un proces foarte amplu de implicare a părţilor 
interesate. 

Compania a organizat 80 de interviuri cu parteneri din 
afara organizaţiei, reprezentanţi ai instituţiilor publice, 
reprezentanţi ai mediului de afaceri sau furnizori. În urma 
acestor interviuri au rezultat 30 de arii prioritare pe care 
producătorul de bere le detaliază în raportul de CSR. 
 
Din analiză reiese de asemenea că 26% dintre companiile 
evaluate publică o descriere scurtă a modelului de 
business în care oferă informaţii despre managementul 
aspectelor materiale care ţin de sustenabilitatea 
corporativă: impact economic, de mediu şi social. 
 
În schimb, doar 8% dintre companii au publicat un 
raport de CSR corespunzător anului 2014, însă niciunul 
dintre aceste rapoarte nu a fost verificat de un auditor 
extern. Companiile  care au un raport de CSR sunt: Coca 
Cola, Raiffaisen, Ursus, Petrom, Heineken, Rompetrol, 
Telekom şi Auchan. 

ĂăîâşţŞŢÎ 
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Procentul companiilor care publică date despre 
Guvernanţa corporativă 

0% 

8% 

12% 

26% 

13% 

31% 

Auditarea informatiilor referitoare la
sustenabilitate/CSR

Raport de sustenabilitate/CSR

Procesele de „Due Diligence” 

DMA (Disclosure on Management Approach)

Implicarea stakeholderilor

Aspecte relevante privind responsabilitatea
sociala (Materialitate) ĂăîâşţŞŢÎ Aspecte relevante privind responsabilitatea 

socială 
 

îâşţŞŢăÎ 

Auditarea informaţiilor referitoare la 
sustenabilitate/CSR 

Fig. 2: Procentul companiilor care publică date despre guvernanţa corporativă 
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Politica de diversitate 

Pentru această categorie am analizat în ce masură 
companiile informează despre politica de diversitate şi 
incluziune socială  în ceea ce priveşte aspecte cum ar fi 
genul, nivelul de educaţie, persoanele cu dizabilităţi sau 
experienţa profesională.  
 
În total, 16% dintre companii includ informaţii despre 
politica de diversitate, însa doar 8% includ şi indicatori de 
performanţă care să demonstreze eficienţa acestor 
politici. 
 
În general, companiile oferă detalii privind asumarea 
responsabilităţii cu privire la respectarea principiilor 
diversităţii şi oferirea unor oportunităţi egale tuturor 
angajaţilor, atât la angajare cât şi la locul de muncă. În 
unele cazuri, companiile monitorizează în mod activ 
reprezentarea femeilor în poziţii de conducere.  
 
De exemplu, din raportul Ursus  aflăm că 47,01% dintre 
funcţiile de conducere sunt ocupate de femei. În 
compania Coca Cola, femeile reprezentau în medie 27% 
din echipa de Senior Management în 2014, în creştere  

faţă de 16% în 2012. În echipa de Middle 
Management, procentul era de 36% pentru femei în 
2014, stagnand în comparaţie cu 2012. 
 
În ceea ce priveşte integrarea persoanelor cu 
dizabilităţi, retailerul Auchan informează că 81 dintre 
angajaţi sunt persoane cu dizabilitaţi, din totalul de 
11.000 de angajaţi. Referitor la diversitatea de gen, 
din 33 de directori de magazine, 10 sunt femei. 

ĂăîâşţŞŢÎ 
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Impactul economic 

Aceasta categorie se referă la dimensiunea economică a 
sustenabilităţii: impactul pe care îl au companiile asupra 
situaţiei economice a stakeholderilor şi asupra sistemelor 
economice la nivel de comunitate şi la nivel naţional. 
Categoria economică ilustrează fluxul de capital între 
diverşi stakeholderi şi principalul impact economic al 
organizaţiei în societate, conform  standardului GRI G4.   
 
Pentru a evalua în ce masură companiile se implică din 
punct de vedere al gestionării impactului economic am 
analizat comunicările acestora despre următoarele aspecte:  
 
• Investiţia pentru dezvoltarea comunităţilor; 
• Prezenţa pe piaţa din România (salariul minim/mediu 

în companie în comparaţie cu salariul minim/mediu la 
nivel local);  

• Reprezentanţi locali în boardul de conducere;  
• Achiziţii locale; 

 
Rezultatele arată că 23% dintre companii publică date 
despre suma investită în comunităţile locale, incluzând 
atât aportul financiar cât şi donaţii sau activităţi pro bono.  

În ceea ce priveşte transparenţa cu privire la nivelul de 
salarizare, doar 2 companii publică informaţii despre 
salariul minim/mediu oferit angajaţilor în comparaţie 
cu salariul minim/mediu pe economie: Coca Cola şi 
Raiffaisen. De exemplu, în Coca Cola salariul minim 
oferit în 2014 era de 2,33 de ori mai mare decât 
salariul minim local, în creştere în comparaţie cu 2012, 
când acesta era de 1,79 ori mai mare decât salariul 
minim local. 

10% 

42% 

2% 

23% 

Politica de achiziţii locale

Informaţii despre membrii
boardului

Informaţii despre salariul mediu
oferit angajaţilor

Suma investită în comunităţile
locale

Fig. 3: Procentul companiilor care publică date despre impactul 
economic 
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Mediul înconjurător 

Pentru a analiza în ce măsură companiile se implică în 
minimizarea impactului negativ asupra mediului 
înconjurător a activităţii lor, am evaluat următorii 
indicatori: 
 
• Informaţii despre consumul total de energie; 
• Cantitatea de energie utilizată care provine din 

surse regenerabile; 
• Emisiile de gaze cu efect de seră, directe şi 

indirecte; 
• Cantitatea de apă utilizată; 
• Cantitatea de apă reciclată sau reutilizată; 
• Cantitatea de deşeuri generată; 
• Cantitatea de deşeuri reutilizate sau reciclate;  
• Utilizarea responsabilă a materiilor prime necesare 

în procesul de producţie;  
• Utilizarea responsabilă a solului; 
 
 

Companiile au fost evaluate in funcţie de relevanţa 
pe care o au aceşti indicatori în industria din care fac 
parte, pornind de la premiza că, de exemplu, nu este 
relevant pentru o bancă dacă ia măsuri pentru 
utilizarea responsabilă a solului.  
 
Astfel, daca o singură companie dintr-o anumită 
industrie a publicat informaţii despre indicatorii 
mentionaţi anterior, atunci relevanţa a fost “1” iar 
companiile din industria respectivă care nu au 
publicat informaţii au fost depunctate.  
 
Având în vedere că impactul asupra mediului este 
cuantificabil, am acordat 1 punct dacă companiile au 
publicat indicatori de performanţă şi 2 puncte dacă 
au comunicat obiective de reducere a impactului 
negativ asupra mediului.   
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Rezultatele arată că 9% dintre companiile mari din 
România sunt transparente cu privire la consumul total 
de energie, în timp ce doar 2 companii îşi asumă 
obiective de reducere a consumului energetic: Coca Cola 
şi Heineken.  
 
Din raportul publicat de Coca Cola aflăm că obiectivul 
organizaţiei este de a obţine un raport de utilizare a 
energiei de 0,45 MJ/litru produs, până la sfârşitul anului 
2015. La sfârşitul anului 2014 acest raport era de 0,49 
MJ/litru . 
 
Referitor la utilizarea energiei regenerabile, doar 4% 
dintre companii s-au arătat interesate de acest aspect, 
însă niciuna nu şi-a luat un angajament de creştere a 
cantităţii de energie verde. 
 
Procentul companiilor care au informat despre 
cantitatea de gaze cu efect de seră emise în atmosferă 
este de 8%. De exemplu, Heineken ne informează că 
emisiile specifice de gaze cu efect de seră, în valoare de 
6,6 kg CO2-eq/hl în România, atât directe cât şi indirecte,  

sunt mai mici decât media Grupului de 7,2 kg CO2-
eq/hl. Producătorul de bere a depăşit obiectivul din 
2015 cu un an mai devreme şi în 2014 a redus 
emisiile cu 30%  faţă de 2008.  
 
De asemenea, Coca Cola informează  că a redus 
nivelul de emisii cu 25,6% în 2014, în comparaţie cu 
nivelul din 2010.  
 
Un alt aspect menţionat în rapoartele companilor 
este gestionarea deşeurilor. În total 7% dintre 
companii publică informaţii referitoare la cantitatea 
de deşeuri generată care ajunge la groapa de gunoi şi 
12% publică informaţii despre cantitatea de deşeuri 
reciclate.  
 

Ă ă  î â ş ţ Ş Ţ  
ĂăîâşţŞŢ 

Mediul înconjurător 
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Procentul companiilor care publică date despre 
mediul înconjurător 

îâşţŞŢăÎ 

3% 

3% 
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2% 

6% 

4% 

8% 

4% 

9% 

Utilizarea responsabilă a solului

Utilizarea responsabilă a materiilor prime

Cantitatea de deşeuri reutilizate sau reciclate

Cantitatea de deşeuri generată

Cantitatea de apă reciclată sau reutilizată.

Cantitatea de apă utilizată

Cantitatea totală de GES emise: Scope 2

Cantitatea totală de GES emise: Scope 1

Energie regenerabilă

Consumul total de energie în 2014

Fig. 4: Procentul companiilor care au comunicat date managementul aspectelor ce ţin de mediul înconjurător. 
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Drepturile omului şi Politica anticorupţie 

Procentul companiilor care informează despre aspecte 
ce ţin de drepturile omului, politica anticorupţie sau 
politica  de combatere a dării de mită este în medie de 
10%. 
 
Aspectele analizate pentru această categorie sunt 
următoarele: 
 
• Informaţii despre instrumentele instituite pentru 

prevenirea abuzurilor în materie de drepturile 
omului; 

• Informaţii privind traininguri despre politicile  de 
drepturile omului; 

• Instrumentele instituite pentru combaterea 
corupţiei şi a dării de mită; 

 
Compania care a obţinut cel mai mare punctaj la această 
categorie este Raiffaisen Bank. În raportul de CSR pentru 
2014, banca declară că a instruit 100% din totalul 
angajaţilor pe tema respectării drepturilor omului, 
înregistrându-se un număr total de 1.309 ore de training. 
 

Cât despre acţiunile anticorupţie, procentul 
angajaţilor instruiţi cu privire la politicile şi 
procedurile băncii este tot de 100%. 
 
Petrom a mers şi mai departe, desfăşurând activităţi 
publicitare de Ziua Internaţională a Drepturilor 
Omului. În plus, 279 de angajaţi şi potenţiali clienţi 
ai firmei au participat la sesiuni de instruire privind 
drepturile omului. 

Ă ă  î â ş ţ Ş Ţ  
ĂăîâşţŞŢ 

ĂăîâşţŞŢÎ 

15% 

3% 

11% 

Combaterea coruptiei şi a
dării de mită

Traininguri despre politicile
de drepturile omului

Prevenirea abuzurilor în
materie de drepturile

omului

Fig. 5: Procentul companiilor care au comunicat date despre politica privind 
drepturile omului şi politica anticorupţie 
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Responsabilitatea socială cu privire la angajaţi 

Din raportul de CSR al Coca Cola aflăm că 100% dintre 
angajaţi au beneficiat de pregătire profesională, 
alocându-se un număr de 24,02 ore de training per 
anagajat in 2014. De asemenea, 100% dintre angajaţii 
Coca Cola au beneficiat de o revizuire regulată a 
performanţei şi dezvoltării carierei. 
 
În ceea ce priveşte informaţiile despre gradul de 
sindicalizare, 11% dintre companii includ în rapoartele 
lor comunicări pe acest subiect. 

Pentru a stabili în ce masură companiile mari din 
România îşi asumă responsabilitatea cu privire la 
angajaţi am analizat următoarele aspecte:  
 
• Informaţii referitoare la sănătatea şi siguranţa la 

locul de muncă; 
• Informaţii privind dezvoltarea profesională a 

angajaţilor; 
• Informaţii privind libertatea de asociere şi 

negociere colectivă; 
 

Procentul companiilor care sunt transparente cu 
privire la politicile referitoare la sănătate şi siguranţă 
este de 25%, iar 14 companii includ şi indicatori de 
performanţă pentru a-şi prezenta rezultatele acestor 
politici. 
 
Atunci când vine vorba de dezvoltarea profesională a 
angajaţilor, 18% dintre companii publică informaţii pe 
acest subiect incluzând indicatori cum ar fi numărul de 
ore de training per angajat în 2014.  
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Fig. 6: Procentul companiilor care au comunicat date despre responsabilitatea 
socială cu privire la angajaţi 
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Responsabilitatea socială cu privire la consumatori 

Unul dintre cele mai elocvente exemple de produse 
sustenabile de pe piaţa din România aparţine 
companiei Coca Cola. Apa plată şi apa carbogazoasă 
Dorna au un ambalaj realizat în proporţie de 30% din 
plante şi este 100% reciclabil.  
 
Referitor la promovarea etică a produselor sau a 
serviciilor, 9% dintre companii publică informaţii 
despre măsurile luate în acest sens. Procentul este şi 
mai mic în cazul companiilor care publică date despre 
gradul de satisfacţie a clienţilor cu privire la 
produsele/serviciile companiei, doar 6% dintre acestea 
fiind transparente cu rezultatele sondajelor. 
 

În general, consumatorii cumpără produse sau servicii 
de la companii în care au încredere. Iar atunci când 
consumatorii sunt unii dintre stakeholderii prioritari, 
companiile ar trebui să se asigure din toate punctele de 
vedere că sunt responsabile cu privire la nevoile şi 
dorinţele acestora. Pentru a evalua responsabilitatea 
socială faţă de consumatori, am analizat următorii 
indicatori: 
 
• Disponibilitatea produselor/serviciilor sustenabile; 
• Marketing responsabil; 
• Gradul de satisfacţie a clienţilor; 
  
În medie, 13% dintre companii au publicat date despre  
responsabilitatea pe care şi-o asumă faţă de 
consumatori. Rezultatele privind includerea în 
portofoliu a unor produse sau servicii sustenabile arată 
că 24% dintre companii sunt interesate de astfel de 
produse. Informaţiile fac referire la ambalaje reciclabile, 
materii prime din  surse locale sau eliminarea 
produselor în siguranţă.  
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Fig. 7: Procentul companiilor care au comunicat date despre responsabilitatea 
social ă  cu privire la consumatori. 
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Dezvoltarea şi protecţia comunităţilor 

Implicarea în dezvoltarea  comunităţilor este cea mai 
populară iniţiativă în rândul companiilor din România, 
atunci când ne referim la CSR.  Astfel, 22% dintre 
companiile evaluate au publicat informaţii despre 
responsabilitatea faţă de comunităţi. Pentru a evalua 
nivelul de implicare al companiilor, am ales următorii 
indicatori: 
 
• Dialogul cu membrii comunităţii locale  în luarea 

deciziilor de investiţii în aceste comunităţi; 
• Programele de dezvoltare şi protecţie din comunitatea 

locală; 
• Modalitatea de evaluare a impactului social; 
• Voluntariatul angajaţilor; 
• Imbunătăţirea competenţelor profesionale ale 

membrilor comunităţii; 
 
Rezultatele arată că 43% dintre companii au publicat 
informaţii despre iniţiativele de dezvoltare a comunităţilor, 
în 2014. Totuşi, doar 75% dintre acestea includ şi indicatori 
de performanţă, cum ar fi numărul de beneficiari sau 
imbunătăţiri concrete aduse la nivel de sistem educaţional 
sau de sănătate. 

Pentru a lua decizii cu privire la tipul de investiţii, doar  
7% dintre companii au un dialog cu membrii 
comunităţilor.  De exemplu , Petrom a efectuat studii 
aprofundate în 85 de comunităţi locale pentru a evalua 
nevoile şi percepţiile membrilor comunităţii asupra 
activităţii companiei. 
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Fig. 8: Procentul companiilor care au comunicat date despre dezvoltarea şi 
protecţia comunităţilor 
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Responsabilitatea socială în lanţul de furnizori 

Din punct de vedere al responsabilităţii în lanţul de 
furnizori, companiile ar trebui să verifice cum sunt folosite 
resursele în producţie, ce tip de resurse umane sunt 
folosite în acest proces şi care este impactul social/de 
mediu al furnizorilor.  
 
Pentru a evalua implicarea companiilor în sustenabilitatea 
lanţului de furnizori am căutat informaţii despre 
următoarele aspecte: 
  
• Procesul de identificare a riscurilor sociale şi de 

mediu în rândul furnizorilor. 
• Măsurile de gestionare a riscurilor sociale şi de 

mediu în rândul furnizorilor. 
 
Rezultatele arată un interes scăzut din partea companiilor, 
doar 5% dintre acestea publicând informaţii despre 
responsabilitatea faţă de furnizori. De exemplu, Coca Cola 
precizează că lucrează în mod activ cu furnizorii pe patru 
direcţii: energie, protecţia mediului, ambalare şi 
protejarea resurselor de apă. De asemenea, compania a 
implementat un program privind Principiile Directoare 
pentru Furnizori care îi ajută să se asigure că furnizorii  

îndeplinesc standarde clar definite privind condiţiile de 
muncă şi drepturile omului. Conform raportului, 
furnizorii Coca Cola trebuie să respecte libertatea de 
asociere şi să se asigure că angajaţii lor lucrează într-un 
mediu sigur. Toate contractele cu furnizorii includ anexa 
“Norme pentru furnizori” care acoperă aspecte legate 
de responsabilitate socială, Coca Cola având în prezent 
1.200 de contracte valabile care au ataşată această 
anexă CSR. 
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Fig. 9: Procentul companiilor care comunica aspecte referitoare la lanţul 
de furnizori 
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Abordarea responsabilităţii sociale de către 
companiile din România,  în funcţie de industrie 

Companiile care au ieşit în evidenţă privind abordarea 
dezvoltarii durabile sunt cele din Industria băuturilor 
nealcoolice şi din Industria berii (Coca Cola, Ursus şi 
Heineken).  Cele trei companii au publicat rapoarte de CSR 
şi sunt preocupate în general de aspecte precum 
protejarea resurselor de apă şi eficienţă energetică dar şi 
de dezvoltarea comunităţilor şi formarea profesională a 
angajaţilor.   
 
Pe următoarele locuri se situează companii din industriile 
Materiale de construcţii (Carpatcement, LafargeHolcim) şi 
Petrol şi Gaze (OMV Petrom, Rompetrol). Aceste companii 
sunt interesate în principal de minimizarea impactului 
negativ asupra mediului, de sănătatea şi siguranţa la locul 
de muncă şi de dezvoltarea comunităţilor. 
 
Companiile cel mai puţin interesate de comunicarea 
despre dezvoltarea durabilă sunt cele din industriile 
Farma, Ţigari sau Distribuţie. 

Majoritatea companiilor leader în managementul 
responsabilităţii sociale urmează îndeaproape 
abordarea grupului internaţional din care fac parte. 
Aceste grupuri au încorporat valorile CSR-ului în lista 
de valori esenţiale privind sustenabilitatea 
organizaţiei şi au aliniat misiunea şi viziunea 
organizaţiei la obiectivele globale de dezvoltare 
durabilă. 
 
Companiile romaneşti sunt slab reprezentate în acest 
index. Acestea funcţionează în mare parte după o 
structură organizaţională tradiţională şi au tendinţa 
să plaseze responsabilitatea socială pe o poziţie 
separată de strategia companiei. Rezultatul este că 
programele de CSR sunt adesea trecute cu vederea 
pentru că nu se poate justifica existenţa lor din punct 
de vedere al strategiei de afaceri. 
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Analiza performanţei de CSR în funcţie de industrie 
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Fig. 10: Rezultatele indexului în  funcţie de industrie 
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Top 10 Cele mai performante companii în abordarea 
responsabilităţii sociale în 2015 

Fig. 11: Top 10 cele mai performante companii din România în abordarea responsabilităţii sociale în 2015 

87.14% 83.33% 

69.12% 
61.76% 

57.35% 54.84% 
47.06% 

36.00% 33.33% 33.33% 



ROMANIA 

CSR 
INDEX 2

0
1

5
 

27 

Rezultatele finale pe categorii, în funcţie de indicatorii evaluaţi 
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Rezultatele finale pe categorii, în funcţie de indicatorii evaluaţi 
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Concluzii  

În ţările mai dezvoltate din punct de vedere economic, 
sustenabilitatea devine parte integrantă din strategia de 
afaceri a unei companii. În egală masură, raportarea de 
CSR devine o parte semnificativă a comunicărilor 
corporative. Aceste tendinţe, împreună cu legislaţia tot 
mai exigentă privind publicarea informaţiilor ce ţin de 
impactul economic, de mediu şi social, vor presa 
companiile să fie mai transparente şi mai preocupate de 
investiţii în dezvoltarea durabilă. 
 
Cele mai performante companii din România privind 
responsabilitatea socială sunt, conform acestui index, 
companii multinaţionale care au publicat un raport de 
CSR la nivel local. Deşi numarul de rapoarte publicate 
este redus, majoritatea sunt elaborate în conformitate cu 
standarde internaţionale de raportare, cel mai utilizat 
fiind Global Reporting Initiative.  
 
Am identificat câteva companii care publică  doar 
rapoarte privind implicarea în comunitate, ceea ce tinde 
sa dea naştere percepţiei eronate că CSR este o activitate 
de marketing, şi nu o activitate de management al 
impactului în societate. 
 

Implicarea stakeholderilor este un pas foarte important al 
procesului de construire a strategiei de CSR, deoarece 
companiile au nevoie să înţeleagă în totalitate riscurile 
potenţiale, pentru a le putea preveni. Cu toate acestea, 
rezultatele arată că organizaţiile din România implică prea 
puţin stakeholderii în luarea deciziilor privind investiţiile în 
iniţiative de CSR şi nu realizează analize detaliate pentru a 
determina nevoile acestora.  
 
O altă concluzie importantă este legată de comunicarea 
indicatorilor de performanţă. Companiile nu folosesc decât 
într-o mica măsură astfel de indicatori şi obiective privind 
sustenabilitatea. Acele organizaţii care au inclus totuşi în 
comunicările lor obiective privind dezvoltarea durabilă, 
sunt companii multinaţionale care se aliniază la obiectivele 
mondiale ale grupului din care fac parte.  
 
Avem convingerea că în urmatorul index rezultatele 
companiilor se vor îmbunătăţi, având în vedere că 
Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 22 octombrie 2014, privind prezentarea de 
informaţii nefinanciare, se aplică începând cu 2017, pentru 
toate statele membre. 



The Azores este o agenţie de consultanţă din Romania, înfiinţată în 2013 cu scopul de a contribui la 
creşterea performanţelor companiilor naţionale şi multinaţionale în abordarea dezvoltării durabile şi a 
responsabilităţii sociale (CSR). 
 
În acest studiu am prezentat un rezumat al analizei initiaţivelor de responsabilitate socială a primelor 
100 de companii din  România. Pentru realizarea unei analize detaliate a companiei dvs sau pentru o 
analiză de benchmarking, puteţi lua legatura cu noi folosind următoarele date de contact: 
 
Alina Liciu, Coordonator de proiect 
Telefon: +40 723 95 20 65 
Email: alina.liciu@theazores.ro 
 
Alina Popa, Asistent de proiect 
Telefon: +40 727 30 20 39 
Email: alexandralinapopa@yahoo.com 
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Toate fotografiile din acest studiu au fost preluate de pe  

pagina de Facebook  “România Vie” 

Vă mulţumim! 
 


