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Încă de la începutul secolului XXI am fost martorii multor 
descoperiri tehnologice care ajută oamenii să aibă o viaţă mai 
bună.   
 
Pe de altă parte, populaţia globului creşte accelerat, estimările 
ONU fiind că în 2050 vor fi 9.8 miliarde de oameni. Această 
creștere va presupune și un consum  mai mare în contextul în 
care resursele planetei sunt limitate. 
 
 Va trebui astfel să căutăm modalități prin care să reducem 
consumul de resurse, să reutilizam deșeurile într-o proporție cât 
mai mare și să fim mai inovativi pentru a ne proteja planeta. 
 
Un alt aspect important sunt schimbările climatice. Numeroși 
cercetători arată că, deja, factorul antropic este de cele mai 
multe ori un factor negativ. 2014, 2015 și 2016 au fost , pe rând, 
cei mai călduroși ani de la începutul înregistrărilor de date din 
anul 1880. Pentru a incerca să țină situația sub control , 195 de 
țări au semnat  în 2015 Acordul de la Paris  cu scopul de a păstra 
creșterea temperaturilor mult sub 2 grade Celsius față de nivelul 
preindustrial.  
 
Tot în anul 2015 ONU propune o serie de 17 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă (ODD) ceea ce reprezintă un program de 
acțiune globală în domeniul dezvoltării durabile. Aceste obiective 
au fost asumate de țara noastră și alte 193 de țări și acoperă o 
gamă largă de subiecte în cele trei categorii ale dezvoltării 
durabile: economică,  de mediu și socială. 
 

Prin intermediul ODD-urilor se stabilește o agendă de acțiune 
ambițioasă pentru eradicarea sărăciei, combaterea inegalităților , 
a injustiției și protejării planetei. 
 
Este tot mai evident că și companiile au un rol foarte important 
în rezolvarea acestor probleme. Acestea vor fi nevoite să fie 
transparente privind impactul pe care îl au, strategia și 
rezultatele implementării acestei strategii.  
 
Legile vor fi mai stricte în această privință. În UE companiile de 
interes public care au peste 500 de angajați intră sub incidența 
Directivei 2014/95/UE. 
 
Companiile se confruntă cu multe riscuri, însă există și multe 
oportunități. În plus , și tendința brandurilor este de a-și articula 
influența pozitivă pe care o au pentru a contribui la o lume mai 
bună. 
 
Acesta este contextul în care am dorit sa aflăm care este 
interesul companiilor  mari din România pentru CSR. Am analizat 
astfel 100 de companii iar evaluarea a luat în considerare cele 
mai importante referințe internaționale: ODD, Directiva 
2014/95/UE, Global Reporting Initiative și Dow Jones 
Sustainability Index. 
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Romania CSR Index propune un set de 43 de indicatori impărțiți 
în 9 categorii . Aceste categorii acoperă cele trei tematici ale 
dezvoltarii durabile: economică, de mediu și socială și precizări 
cu privire la guvernanța corporativă.  
 
Din punct de vedere al mediului am căutat informații despre 
reducerea impactului negativ în producție sau gestionarea 
deșeurilor care rezultă în urma utilizării produselor.  
Din punct de vedere economic ne-am uitat către informații 
privind sumele investite pentru comunități sau cum se implică 
companiile pentru dezvoltarea competențelor membrilor 
comunității locale.  
 
Din punct de vedere social, ne-am îndreptat atenția spre 
campaniile de CSR desfășurate de companii dar și spre cum iși 
poziționeaza companiile brandurile în raport cu sustenabilitatea. 
 
Ne dorim ca prin acest demers să recunoaștem cele mai 
implicate și cele mai transparente companii mari din România. 
Totodată dorim să creăm un instrument prin care companiile să-
și facă o analiză de benchmarking și să se poziționeze în raport 
cu alte companii din piață  pentru a-și evalua progresul și 
realizările.  

CSR-ul, așa cum este definit de majoritatea referințelor 
internaționale,  este un domeniu care presupune un nivel de 
transparență ridicat din partea companiilor și care este în 
continuă evoluție în ultimii ani. Având în vedere îngrijorările din 
ultimii ani cu siguranță domeniul va prezenta un interes tot mai 
mare în viitor și legile vor fi mai dure. 
 
 

Alina Liciu 
Fondator The Azores 
Sustainability & CSR 
Services 
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Romania CSR Index, ediția a II-a, este topul celor mai 
transparente şi implicate companii din România privind 
responsabilitatea socială şi de mediu. Indexul analizează 100 de 
companii mari din România din perspectiva sustenabilității 
corporative. 

 

Analiza Romania CSR Index a evaluat implicarea  companiilor 
mari din România pornind de la clasamentul publicației Ziarul 
Financiar „Cele mai valoroase companii din România” 

Pentru a analiza performanțele companiilor, agenția The Azores a 
elaborat o fișă de evaluare cu 43 de indicatori organizați în 9 
categorii: 

 

 

 

Acești indicatori au fost aleși în conformitate cu 4 referințe 
internaționale, cele mai importante din domeniul CSR: Directiva 
2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire 
la prezentarea de informații non-financiare și de informații 
privind diversitatea, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Global 
Reporting Initiative Standards și Dow Jones Sustainability Index. 
 
În acordarea punctajelor s-a pus un accent mare pe KPIs. Astfel, 
pentru fiecare indicator, companiile au primit 1 punct, în 
condițiile în care au facut menționări referitoare la indicatorul 
respectiv, și 2 puncte, în condițiile în care informațiile au fost 
însoțite de KPIs. În cazul indicatorilor de mediu, companiile au 
primit 2 puncte doar în condițiile în care au comunicat un 
obiectiv de reducere a impactului negativ.  
 
Totuși, unii indicatori au ținut cont și de relevanța pe care o au în 
funcție de industria din care face parte compania evaluată, în 
sensul că, de exemplu, indicatorul referitor la biodiversitate nu 
este relevant pentru o companie din industria bancară, și în acest 
caz banca nu a fost  depunctată daca nu a publicat informații.  
Deși indexul a luat în considerare doar informațiile publice, 
companiile au avut oportunitatea ca aceasta fișă să fie 
completată sau revizuită de o persoană desemnată din interior.  
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   Guvernanță Corporativă 
   Diversitate 
   Impact Economic 
   Mediul Înconjurător 
   Drepturile Omului și Politica Anti-Corupție 
   Angajați 
   Marketing & Creating Awareness 
   Investiții în comunitate 
   Lanțul de aprovizionare 
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Obiectivul principal al acestui index  a fost de a 
recunoaște companiile leader din perspectiva 
transparenței și a implicarii în domeniul CSR în 
România.  

 

În plus, acest index oferă companiilor un instrument 
pentru a-și compara nivelul de implicare cu cel al 
companiilor din aceeași industrie dar și cu nivelul 
general de performanță al companiilor mari din țara 
noastră. 

 

Agenția The Azores și-a propus de asemenea ca prin 
intermediul acestui index să identifice tendințele și cele 
mai bune practici din domeniul CSR în 2017 și de a 
urmari progresul companiilor autohtone in comparație 
cu recomandarile celor mai importante referințe de CSR 
din lume. 

 

 

Alte obiective urmărite: 
 
• De a constitui un index sub forma unei resurse 

pentru profesioniștii din domeniul CSR – un 
overview al angajamentelor companiilor privind 
responsabilitatea corporativă. 

• De a promova importanța CSR-ului în România și de 
a crește nivelul de conștientizare în mediul de 
afaceri și în societate în general. 

• De a analiza cum sunt implicate parțile co-
interesate (stakeholders) în definirea aspectelor 
relevante pentru companii, cum sunt definite 
aceste aspecte și în funcție de  contextul 
sustenabilității dar și în funcție de îngrijorările 
stakeholderilor. 

• De a sublinia importanța marketingului în creșterea 
nivelului de conștientizare privind  problemele 
sociale sau de mediu cu care se confruntă țara 
noastră. 
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Sustenabilitatea este importantă pentru mediul de afaceri. 
Companiile analizează în ce masură aspecte precum schimbările 
climatice, îmbătrânirea populației sau resursele epuizabile pot 
afecta business-ul lor și cum pot fi mai bine pregătite pentru 
viitor.  

 

Mult timp, responsabilitatea socială și de mediu a companiilor a 
fost asociată cu filantropia. Nu mai este cazul astăzi când, an 
după an, avem recorduri de creșteri ale temperaturilor iar 
informațiile privind practicile neetice ale companiilor se 
răspândesc cu viteza luminii în social media. Riscurile sunt mari. 
Dar nu este vorba doar de riscuri, este vorba și de oportunităti 
de reduceri ale costurilor prin folosirea unor  tehnologii  noi eco-
eficiente care permit un consum mai mic de resurse, e vorba și 
de reputația pe care companiile care se implica în dezvoltarea 
comunităților o câștigă și e vorba de valoarea de brand pe care o 
creează. 

 

Companiile sustenabile anticipează nevoile viitoare ale societății 
și iși ajustează prioritățile de business în funcție de noile nevoi, 
asigurându-se că vor avea resursele necesare să continue să facă 
afaceri. Cele mai inovative companii învață să folosească  
dezvoltarea sustenabilă în avantajul lor și pun mult accent pe 
transparență și pe măsurarea rezultatelor. 

 

 

 

 

 

Standarde de CSR 
 
Atunci când fac referire la sustenabilitate și obiectivele pe care și 
le asumă, companiile menționează cel mai des Cele zece 
principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite (UNGC) și cele 17 
Obiective de Dezvoltare Durabilă,  dar și Directiva 2014/95/UE în 
cazul companiilor din UE. 
 
Investitori 
 
Investitorii devin și ei mult mai interesați de impactul social și de 
mediu al companiilor. Conform ”Global Sustainable Investment 
Review 2016”, investițiile în companii performante din 
perspectiva sustenabilității au ajuns la valoarea de 22.89 
trilioane de dolari la începutul anului 2016, în comparație cu 
18.28 trilioane de dolari în 2014, o creștere de 25 de procente. 
 
În plus, potrivit unui studiu MIT Sloan Management Review și 
BCG, 60% dintre membrii boardului firmelor de investiții sunt 
dispuși să renunțe la companiile cu performanță slabă în ceea ce 
privește sustenabilitatea. 
 

Romania CSR Index 2017 The Azores Sustainability & CSR Services 

CSR: Context internațional 

7 



An dupa an, companiile sunt tot mai implicate, își setează 
obiective tot mai ambițioase, își îmbunătățesc felul în care 
măsoară rezultatele, își asumă un rol de leaderi în industria lor și 
încearcă să influențeze și furnizorii din lanțul valoric. 

Mai jos regăsiți cele mai des întâlnite tematici CSR la nivel 
internațional din ultimul an: 

• Amprenta de carbon – foarte des mentionată în rapoartele 
companiilor, atât la nivel de produs, la nivel operațional cât 
și în supply chain. Sunt companii care și-au propus  să aibă 
„zero” impact negativ asupra mediului  - Unilever și-a 
propus ca pana în 2030 să desfășoare operațiuni cu 
„carbon sub-zero”. Nestle și-a propus ca până în 2030 să 
aibă impact de mediu „zero” în operațiunile companiei. 
L’Oreal și-a redus emisiile de CO2 cu 67% față de nivelul din 
2005 și și-a atins astfel cu patru ani mai devreme obiectivul 
de a reduce emisiile de CO2 cu 60% până în 2020. 

• Utilizarea apei în mod responsabil - un alt aspect important 
în special în producție, multe companii mari își setează 
obiective de a reduce consumul de apă în fabricarea 
produselor. Coca-Cola HBC  anunță un obiectiv major până 
în 2020 : reducerea amprentei de apă cu până la 30%. 

• Agricultura – mai ales pentru companiile din domeniul 
produselor alimentare și al bauturilor, dar și al produselor 
cosmetice. Se pune accent pe adoptarea unor practici 
sustenabile care vor permite hrănirea a peste 9 miliarde de 
oameni în 2050. 

• Egalitatea de gen -  un alt aspect des întâlnit în analiza de 
materialitate a companiilor. Se pune accent și pe 
promovarea femeilor în poziții de leadership. 

• Dezvoltarea abilităților și sprijinirea angajaților să crească 
din punct de vedere profesional. HP și-a propus ca până în 
2025 să dezvolte abilitățile și să îmbunătățească condițiile 
de viață pentru 500.000 de lucrători din fabricile lor până în 
2025. 

• Transparența în rândul furnizorilor: BMW și-a propus să 
crească gradul de transparență în rândul furnizorilor; astfel a 
evaluat 1900 de furnizori până în prezent cu ajutorul unui 
chestionar specific industriei. 

• A da înapoi societății (Giving back) – inițiativele sunt tot mai 
strategice și mai strans legate de aspectele materiale ale 
companiilor. 

• La nivel de brand– valorile cu care se conectează acestea se 
schimbă. Brandurile sustenabile promovează practicile 
responsabile de afaceri, diversitatea sau implicarea pentru 
persoanele defavorizate. Brandurile sustenabile ale Unilever 
au crescut cu 50% mai rapid decat celelalte. 
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Probleme actuale 

Marea Arctică a pierdut cel puțin 6,5 milioane 

de kilometri pătrați din suprafață din cauza 
încălzirii globale. (Sursa: Scientific American) 

Între 46 și 58 de kilometri pătrați de pădure se pierd în 

fiecare an - echivalentul a 48 de terenuri de fotbal în 
fiecare minut.  (Sursa: WWF) 

Aproximativ 88 de milioane de tone de alimente sunt irosite 
anual în UE, costurile aferente fiind estimate la 143 de 
miliarde de euro. (Sursa: Raport FUSION, Comisia 
Europeană) 

2016 a fost anul cu cele mai ridicate temperaturi din istoria 
modernă. Temperatura a crescut cu 1.1 grade față de 
perioada pre-industrială. (Sursa: Organizaţia Meteorologică 
Mondială) 

SE TOPESC GHEȚARII 

DEFRIȘAREA PĂDURILOR 
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Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  (ODD) 

 

ODD-urile sunt 17 obiective globale cu 169 de ținte specifice. 

 

Companiile fac tot mai des referire la ODD-uri atunci cand comunică 
activitățile și rezultatele lor din zona sustenabilitate și CSR. 

 

Conform studiului  ”Responsible Business Trends Report 2017” realizat de 
Ethical Corporation,  60% dintre respondenți declară că organizațiile lor 
integrează ODD-urile în strategia de afaceri. 

 

Astfel, obiectivele  cele mai de interes sunt: 

 

Obiectivul 13: Acționarea de urgență pentru a combate schimbările 
climatice și impactul acestora (62% dintre companii)  

 

Obiectivul 3: Asigurarea sănătății și promovarea bunăstării la toate 
vârstele (60% dintre companii) 

 

Obiectivul 8: Promovarea creșterii economice durabile pentru toți, a 
locurilor de muncă și a condițiilor de muncă decente. (58% dintre 
companii) 

 

Principalele referințe care influențează și vor influența  în continuare CSR-ul în România 
sunt Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  (ODD) și Directiva 2014/95/UE 
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Această directivă a avut ca punct de pornire  necesitatea de a 
crește, în toate statele membre, transparența informațiilor 
sociale și de mediu furnizate de întreprinderile din toate 
sectoarele  precum și  necesitatea de a îmbunătăți prezentarea  
acestor informații. Obiectivele principale sunt de a identifica 
riscurile legate de sustenabilitate și de a crește încrederea 
investitorilor și a consumatorilor. 

 

Pentru companii, prezentarea de informații nefinanciare va 
contribui la măsurarea, monitorizarea și gestionarea 
performanțelor și a impactului lor în societate. 

 

Această declarație non-financiară va conține informații privind 
aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită. De 
asemenea, declarația ar trebui să includă și o descriere a 
politicilor, a rezultatelor și a riscurilor legate de aceste aspecte. 

 

In Uniunea Europeană sunt în jur de 6000 de entități, iar în 
România aproape 700 de entități care vor intra sub incidența 
Directivei. 

 

 

 

În iunie 2017, Comisia Europeană a publicat un ghid privind 
raportarea non-financiară. Acest ghid este realizat în 
conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și 
acordul de la Paris, precum și cu alte referințe din domeniul CSR.  
 
Aceste orientări vor ajuta companiile să comunice informații 
relevante privind impactul economic, social și de mediu într-o 
manieră consecventă și comparabilă. 
 
Scopul este de a crește nivelul de transparență și performanță, 
precum și de a încuraja companiile să adopte o strategie de 
afaceri mai sustenabilă. 
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Implicarea stakeholder-ilor este un proces complex care implică 
inițierea unor discuții cu părțile interesate și menținerea unui 
dialog activ cu acestea, pentru a le consulta privind subiectele 
care îi afectează cel mai mult sau cum pot afecta acestea o 
companie.  
 
Acest proces este recunoscut de toate standardele de raportare 
a sustenabilității ca fiind esențial pentru strategia și comunicarea 
sustenabilității corporative.  
 
Conform GRI Standards, companiile ar trebui să publice în 
raportul de CSR o listă cu stakeholderii implicați, de exemplu 
membri ai societății civile, clienți, angajați, sindicate, comunități 
locale, acționari sau furnizori. De asemenea, companiile ar trebui 
sa includă informații despre cum au identificat și cum au selectat 
stakeholderii pe care i-au consultat. 
 
La finalul procesului de implicare a stakeholderilor, rezultă o listă 
cu probleme sau îngrijorări iar companiile ar trebui să publice 
această listă și să informeze cum a raspuns la fiecare dintre 
aceste probleme. 
 

În cadrul analizei Romania CSR Index am introdus indicatori noi 
față de indexul precedent pentru a sublinia importanța acestui 
proces în raportarea informațiilor de CSR.  
 
Unul dintre indicatori s-a referit la publicarea de către companie 
a unei liste cu stakeholderii identificați (părțile co-interesate) 
care pot influența sau pot fi influențați de politica și activitățile 
companiei privind dezvoltarea durabilă. 
 
Un alt indicator s-a referit la publicarea unei liste cu subiectele 
cheie sau îngrijorările la care au facut referire stakeholderii 
atunci când au fost implicați de către reprezentanții companiei în 
procesul de identificare a subiectelor relevante cu privire la 
dezvoltarea durabilă. Am căutat informații și despre măsura în 
care aceste lectii învățate și/sau îngrijorări sunt încorporate în 
procesele de business și cum măsoară rezultatele obținute. 
 
De asemenea, am căutat informații despre managementul 
„Implicării stakeholderilor”: politici, proceduri și indicatori de 
performanță și despre cum descrie compania rezultatele 
implementării acestor acțiuni.  
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Am dezvoltat mai mult metodologia privind materialitatea 
pentru Romania CSR Index 2017, față de indexul precedent, și 
am introdus  indicatori noi anul acesta pentru a arata cât de 
important este acest proces și a scoate în evidență companiile 
care îi acordă o semnificație deosebită. 

 

Am căutat în primul rând  informații referitoare la măsura în care 
companiile publică o listă cu aspectele relevante cu privire la 
dezvoltarea durabilă: aspecte care țin de impactul economic, de 
mediu și social al companiei. 

 

De asemenea, am introdus un indicator despre procesul de 
identificare a acestor aspecte relevante referitoare la dezvoltarea 
durabilă (impact economic, de mediu și social). 

 

Un al treilea indicator s-a referit la măsura în care compania 
descrie ariile de impact identificate pentru fiecare aspect 
relevant referitor la dezvoltarea durabilă. Conform GRI 
STANDARDS, Ariile de Impact  (Topic Boundaries) se referă la 
locul unde se produce impactul: în companie, în afara companiei 
sau în ambele locuri.  

 

 

Materialitatea este de asemenea un proces recunoscut în 
majoritatea standardelor de raportare non-financiară ca  fiind 
esențial atât pentru definirea strategiei de sustenabilitate cât și 
pentru comunicarea performanțelor  companiei în acest 
domeniu. 
 
Companiile care se preocupă de materialitate publică o matrice 
în care expun subiectele importante pentru companie pe de o 
parte  și aspectele identificate ca fiind importante pentru 
stakeholderi pe de altă parte. 
 
În urma procesului de materialitate, companiile ar trebui să aibă 
mai multă claritate privind activitățile, impactul și realizările pe 
care ar trebui să le comunice publicului. 
 
GRI STANDARDS denumește aspectele relevante (eng. Material 
Topics)  ca fiind acele aspecte care reflectă impactul semnificativ  
al organizației din punct de vedere economic, de mediu și social; 
sau care influentează în mod substantial evaluările și deciziile 
stakeholderilor. 
 
Unul dintre cele mai importante obiective ale procesului de 
materialitate este publicarea unor informații privind 
sustenabilitatea care să fie relevante pentru stakeholderi. Din 
păcate , multe companii publică detalii despre diverse programe 
de CSR care nu sunt relevante pentru business-ul lor și de aceea 
nici publicul sau mass media nu își arată prea mult interesul față 
de ele. 
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Romania CSR Index 2017 

Rezultate și analiză 
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Procentele obținute de companii în funcție de categorii 

Indexul este impărțit în 9 
categorii astfel încât să cuprindă 
indicatorii esențiali care vizează 
domeniul CSR. Categoria unde 
companiile au obținut cele mai 
mari punctaje este: Impactul 
economic. Indicatorii care au 
contribuit la acest punctaj au 
fost dezvoltarea competențelor 
membrilor din comunitățile 
locale, informații privind sumele 
alocate comunităților locale și 
informările publice privind 
membrii din boardul de 
conducere care sunt români.  
 

25.8% 
Impact economic 
 
Categoriile pentru care 
companiile au obținut cele mai 
mici punctaje au fost: Mediul 
înconjurator și Lanțul de 
aprovizionare. 

Indicatorii privind mediul 
înconjurator au luat în 
considerare atât indicatorii de 
performanță ai companiilor cât 
și obiectivele stabilite de 
companii. Sunt puține 
companii care și-au stabilit 
obiective de reducere a 
impactului negativ asupra 
mediului însă tendința este în 
creștere  ușoară față de anul 
trecut. 
 

8% 
Mediu înconjurător 
 
Indicatorii privind guvernanța 
corporativă au fost printre cei 
mai slabi reprezentanți, ceea 
ce denotă faptul că multe 
companii nu au un 
management coerent privind 
sustenabilitatea corporativă. 

Top în funcție de categorii 
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Companiile au obținut punctajele cele mai bune la categoria 
„Impact economic” pentru ca au comunicat informații cu privire 
la sumele investite pentru a contribui la dezvoltarea 
comunităților (32% dintre companii) sau despre inițiativele prin 
care au urmărit dezvoltarea competențelor membrilor din 
comunitățile locale sau a IMM-urilor din lanțul de aprovizionare 
(37% dintre companii). Companiile sunt mai puțin transparente 
privind salariile oferite angajaților (7%) și politica de achiziții 
locale (15%). 

Această secțiune se referă la dimensiunea economică a 
dezvoltării durabile: impactul pe care îl au companiile asupra 
situației economice a stakeholderilor și asupra sistemelor 
economice la nivel de comunitate sau la nivel național. Conform 
GRI Standards  “The Standards in the Economic series (200)” 
dimensiunea economică a dezvoltării durabile ilustrează fluxul de 
capital între diverși stakeholderi și principalele impacturi 
economice ale organizației în societate. 
 
Indicatorii analizați au fost urmatorii: 
 
• Informații despre suma investită pentru a contribui la 

dezvoltarea comunităților 
• Informații despre salariile oferite angajaților, în funcție de 

gen 
• Informații despre angajații români în boardul de conducere. 

 
Indicatorii referitori la impactul economic indirect: 
 
• Inițiativele prin care companiile au urmărit dezvoltarea 

competențelor membrilor din comunitățile locale sau a 
IMM-urilor din lanțul de aprovizionare 

• Politica de achiziții de produse fabricate la nivel local și/sau 
de servicii oferite de firme cu capital majoritar românesc 

37% 
dintre companii 
comunică despre 
inițiativele de 
dezvoltare a 
competențelor în 
comunitățile locale, 
dintre care 70% 
includ KPIs 
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60%  
dintre companii 
au comunicat 
despre 
programele de 
dezvoltare sau 
protecție din 
comunitățile 
locale și 77% 
dintre acestea 
au inclus și KPIs 

Această categorie se referă la aspectele legate de impactul 
societal al companiei în comunități și, în sens mai larg, în 
societate. 
 
Pentru această categorie am evaluat următorii indicatori: 
 
• Dialogul cu membrii comunității locale  în luarea deciziilor 

de investiții în aceste comunități 
• Programele de dezvoltare și protecție din comunitatea 

locală. Acest indicator se referă la activități filantropice și de 
sponsorizare. 

• Programe strategice de CSR, care au adus îmbunătățiri la 
nivel operațional în cadrul companiei sau programe care au 
dus la o creștere a eficienței și au avut un impact pozitiv 
asupra mediului sau la nivel social. 

• Programe strategice de CSR care au implicat o schimbare la 
nivel de business model 

• Evaluarea impactului social al companiei 
• Voluntariatul angajaților 

 
Indicatorul pentru care companiile au acumulat cel mai mare 
punctaj a fost implicarea în comunitate prin diverse programe 
sau proiecte (60%). Un lucru îmbucurător este că aproape 4 din 5 
companii au inclus și indicatori de performanță pentru a descrie 
aceste programe. 

Companiile au fost de asemenea interesate să comunice despre 
voluntariatul angajaților, 23% dintre companii prezentând 
informații despre programele pe care le au iar 52% dintre 
acestea includ și KPIs. Mai puțin interesate s-au arătat 
companiile să relateze despre cum măsoară impactul social pe 
care îl au programele lor, doar 14% dintre companii oferind 
detalii în acest sens. 
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Indicatorii analizați au fost: 
 
• Responsabilitatea pe care și-o asumă companiile în 

promovarea etică a produselor/serviciilor 
 

• Campanii de marketing în care au fost integrate elemente 
de responsabilitate socială (de exemplu, așa cum sunt 
definite în SDG).  
 

• Produse/servicii responsabile 
 
• Asocierea brandului (la nivel corporate sau la nivel de 

produs/serviciu) cu un ONG: pentru sprijinirea unei cauze 
sociale sau pentru creșterea nivelului de conștientizare 
privind diverse probleme sociale/de mediu 

 
Indicatorul cu cea mai mare pondere a fost asocierea cu un 
ONG, 35% dintre companii, urmat de produse/servicii 
responsabile cu 28%. Companiile au fost mai puțin interesate 
de Marketing Responsabil, doar 14% dintre companii 
incluzând informații despre diverse programe. 

 

Scopul acesteicategorii este de a înțelege în ce măsură strategia 
de marketing și strategia de sustenabilitate sunt aliniate și/sau se 
influențează una pe alta. 
 
Ne-am concentrat atenția pe campaniile care au pivotat în jurul 
ideii de „Purpose” – acele campanii care au pornit de la intenția 
de a rezolva o problemă socială sau de mediu, s-au distanțat de 
status quo și de mesajele convenționale care sunt doar despre 
creativitate, și și-au poziționat brandurile ca „agenți ai 
sustenabilității”. 
 

35%  
dintre companii 
isi asociaza 
brandul cu un 
ONG si 74% 
dintre acestea 
includ KPIs 
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Indicatorul analizat: 
 
Compania publica informații despre politica de diversitate în 
raport cu organele administrative, de conducere și de 
supraveghere în ceea ce privește aspecte ca, de exemplu, vârsta, 
genul sau educația și experiența profesională.  
 
Informațiile referitoare la diversitate au fost găsite în general în 
rapoartele financiare publicate de companii. 
 

Pentru această categorie am cautat indicatorii pe care compania 
îi comunică cu scopul de a informa publicul despre cum se 
asigură diversitatea punctelor de vedere. Conform Directivei 
2014/95/UE diversitatea permite ca membrii unui board, de 
exemplu, să critice în mod constructiv deciziile de management 
și să fie mai deschiși către idei inovatoare.  
 
Directiva acordă o importanță deosebită diversității pentru că 
„este importantă îmbunătățirea transparenței în ceea ce privește 
politica de diversitate aplicată. Astfel, piața ar fi informată cu 
privire la practicile de guvernanță corporativă și, prin urmare, s-
ar pune presiune indirectă asupra întreprinderilor pentru 
alegerea unui personal de conducere mai diversificat.” 

23%  
dintre companii publica 
informatii despre 
componenta boardului de 
conducere 
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În această categorie am analizat indicatori cu privire la sănătatea 
și siguranța la locul de munca, traininguri și evaluarea angajaților, 
și posibilitatea ca angajații să se asocieze. 
 
Indicatorii analizați au fost: 
 
• Informații despre instrumentele instituite pentru sănătatea 

și siguranța la locul de muncă; informații despre accidentele 
de muncă. 
 

• Informații privind programele de dezvoltare pentru angajați  
și/sau procentul angajaților care sunt evaluați periodic 
pentru a fi sprijiniți în dezvoltarea abilităților și creșterea în 
carieră. 
 

• Informații despre numărul mediu de ore de training per 
angajat 
 

• Informații despre libertatea de asociere și negociere 
colectivă: de exemplu procentul angajaților care participă la 
negocieri colective.  

 

Atât indicatorul „Sănătatea și Siguranța la locul de muncă” cât și 
indicatorul „Dezvoltarea profesională a angajaților” au avut o 
reprezentare de 20%, dintre care 60%, respectiv 50%, au inclus și 
indicatori de performanță.  
 
Mai puține informații am găsit însa referitoare la numărul mediu 
de ore de training per angajat, doar 9% dintre companiile 
evaluate precizând detalii în acest sens. Pe de altă parte, 12% 
dintre companii au comunicat date despre libertatea de asociere. 

20%  
dintre companii 
publică informații 
despre formarea 
profesională  a 
angajaților, dintre 
care 50% includ KPIs 
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18%  
dintre companii 
publică informații 
despre lupta 
împotriva coruției și 
a dării de mită, 
dintre care 66% 
includ KPIs 

În cadrul acestei categorii au fost analizate informațiile despre 
politicile companiilor în materie de drepturile omului și a luptei 
împotriva corupției. 
  
Indicatorii analizați: 
 
• Informații despre abordarea managementului  privind 

prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului. 
 

• Instrumente de Due Diligence pentru a identifica, a preveni, 
a reduce și a-și asuma responsabilitatea cu privire la 
drepturile omului 
 

• Informații privind instrumentele instituite pentru 
combaterea corupției și a dării de mită. (de exemplu 
salariați care au fost instruiți cu privire la politica companiei 
de combatere a corupției și a dării de mită) 

 

 9% dintre companii comunică despre instrumentele de Due 
Diligence pentru a identifica, a preveni, a reduce și a-și asuma 
responsabilitatea cu privire la drepturile omului, dintre care 55% 
includ KPIs. Pe de altă parte, 15% dintre companii comunică 
despre prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului, 
dintre care 53% includ KPIs. 
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Această secțiune cuprinde aspecte referitoare la strategia și 
politicile companiilor în domeniul dezvoltării durabile și la gradul 
de transparență privind impactul economic, de mediu și social.  
Indicatorii analizați au fost: 
 
Materialitate: 
 
• Compania publică o listă cu Aspectele Relevante referitoare 

la dezvoltarea durabilă: aspecte care țin de impactul 
economic, de mediu și social al companiei.  

• Descrierea procesului de identificare a acestor aspecte 
relevante  

• Descrierea Ariilor de Impact identificate pentru fiecare 
Aspect Relevant referitor la dezvoltarea durabilă. 

• DMA (Disclosure on Management Approach) 
 

Implicarea stakeholderilor: 
 
• Compania publică o lista cu stakeholderii identificați (părțile 

co-interesate) 
• Compania publică informații despre managementul 

„Implicarii stakeholderilor” (eng. Stakeholder Engagement 
• Compania publică o listă cu subiectele cheie și/sau 

îngrijorările la care au facut referire stakeholderii atunci 
cănd au fost implicați 

46% dintre companii menționează ariile de interes principale 
referitoare la CSR însă doar 15% dintre acestea includ și 
indicatori de performanță.  Și mai puține companii (8% ) descriu 
procesul de identificare a acestor aspecte relevante referitoare la 
dezvoltarea durabilă (impact economic, de mediu și social). 

Transparența companiei cu privire la informațiile despre 
dezvoltare durabila/CSR 
 
• Compania a publicat un raport de dezvoltare 

durabilă/responsabilitate socială 
• Raportul de dezvoltare durabilă /CSR al companiei a fost 

auditat extern. 

9%  
dintre companii 
publică informații 
despre implicarea 
stakeholderilor și 
doar 4 companii 
includ KPIs 
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Pentru această categorie am analizat indicatorii publicați 
referitori la mediul înconjurător(emisii, apă, energie verde) dar și 
obiectivele setate de companii. Indicatorii au fost luați în 
considerare în funcție de relevanța pe care o au în industria 
companiilor analizate. 
 
Indicatorii analizați au fost: 
 
• Consumul total de energie 
• Cantitatea de energie utilizată   
        care provine din surse  regenerabile: 
• Cantitatea de GES emise Scope 1 și Scope 2 
• Cantitatea de apă utilizată 
• Cantitatea de apă reciclată  și/sau reutilizată 
• Cantitatea de deșeuri generate și trimise la groapa de gunoi 
• Cantitatea de deșeuri reutilizate sau reciclate.  
• Informații despre utilizarea responsabilă a materiilor prime 

necesare în procesul de productie 
• Utilizarea responsabilă a solului și despre protejarea 

biodiversității  

7%  
dintre companii 
publică informații 
despre utilizarea 
energiei 
regenerabile, și 3 
au un obiectiv de 
creștere a utilizarii 
energiei verzi 

Indicatorul pentru care s-au găsit cele mai multe informații a 
fost: cantitatea de energie utilizată, 12% dintre companii au 
prezentat informații în acest sens, iar 5 dintre acestea au 
comunicat un obiectiv de reducere a cantității de energie 
utilizate. 

Alți indicatori pentru care s-au gasit informații sunt emisiile de 
CO2 și cantitatea de deșeuri reutilizate/reciclate, cu procentaje 
de 11% în ambele cazuri.Mai puțin interesate au fost companiile 
de  cantitatea de apă utilizată și reciclată și protejarea solului și a 
biodiversității.  
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Această secțiune se referă la implicarea companiei în 
sustenabilitatea lanțului de aprovizionare , identificarea și 
reducerea impacturilor negative existente și potențiale  din 
lanțul de aprovizionare și crearea de oportunități pentru IMM-
urile din lanțul de aprovizionare . 
 
Indicatorii analizați au fost următorii: 
 
• Informații despre procesul de identificare a riscurilor sociale 

și de mediu în rândul furnizorilor 
• Informații despre măsurile de gestionare a riscurilor sociale 

și de mediu din lanțul de aprovizionare 
 

Majoritatea companiilor care au primit puncte pentru acești 
indicatori sunt companii multinaționale care respectă cerințele 
grupului cu privire la responsabilitatea față de lanțul de furnizori.  

 
 

9%  
dintre companii 
publică informații 
despre măsurile de 
gestionare a 
riscurilor sociale și 
din lanțul valoric; 5 
dintre acestea 
includ KPIs 

De exemplu, Coca-Cola HBC  a dezvoltat un chestionar de pre-
evaluare a furnizorilor pentru a avea acces la capacitățile 
acestora în domeniile care sunt critice pentru companie. 
Chestionarul cuprinde atat criterii de mediu ( politica de mediu, 
impactul asupra mediului sau mecanisme de soluționare a 
reclamațiilor de mediu) cât și criterii sociale (codul de conduită și 
etică în afaceri, sisteme de raportare Whistleblower sau 
încălcarea dreptului concurenței). 
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Romania CSR Index 2017 
Top companii cu punctaje mai mari de 50% 

94.57% 

82.56% 82.35% 81.94% 

72.62% 
68.42% 66.28% 64.44% 
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Media punctajelor obținute de companii în funcție de 
industrie 

Romania CSR Index 2017 

 
The Azores Sustainability & CSR Services 

 



74.42 

36.23 

26.67 26.36 24.65 22.55 21.78 20.99 19.74 
16.44 15.52 

10.48 
6.49 

Romania CSR Index 2017 
Topul industriilor interesate de CSR 
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Top companii din Industrie: 

1. ArcelorMittal Galati 

2. Alro 

 

Top companii din domeniul Utilități: 

1. ENGIE (GDF SUEZ Energy) 

2. CEZ Distributie 

3. E.ON Distributie 

Top companii din industria energiei 
1. Transelectrica 
2. Electrica 
3. SN Nuclearelectrica 

Top companii din industria Petrol şi Gaze  

1. OMV Petrom 

2. Romgaz 

3. Rompetrol Rafinare 

Top companii din industria bancară 

1. Raiffeisen Bank  

2. Banca Comercială Română 

3. ING BANK  

 

Top companii din industria  Telecom 

1. Telekom 

2. Orange si Vodafone  (punctaj egal) 

 

Romania CSR Index 2017 
Top 3 companii în funcție de industrie 
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Top companii din industria Bunuri de consum: 
1.Coca-Cola HBC România 
2. Procter&Gamble 
3. Transavia 

Top companii din industria IT&C:  
 1.Siveco România 
2.Samsung Electronics România 
3.Dante International 

Top companii din industria Bere:  

1.Ursus Breweries 

2.Heineken România 

 

Top companii din industria Agricultură 
1. Ameropa Grains 
2. Smithfield Ferme 

Top companii din industria Retail 
1. Mega Image 
2. Kaufland România 
3. Carrefour România 

Top companii din industria  Auto: 

1. Automobile Dacia 

2. Renault Commercial Roumanie 

3. Schaeffler România 

Romania CSR Index 2017 
Top 3 companii in functie de industrie 
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Pentru acest index au fost analizate informațiile publice ale 
companiilor care au fost comunicate în rapoartele de CSR, în 
rapoartele financiare, pe website-urile corporate sau în mass-
media. 

 

Pentru a analiza performanțele companiilor, agenția The Azores a 
elaborat o fișă de evaluare care cuprinde 43 de indicatori 
organizați în 9 categorii: 

 

• Guvernanță Corporativă 

• Diversitate 

• Impact Economic 

• Mediul Înconjurător 

• Drepturile Omului și Politica Anti-Corupție 

• Angajați 

• Marketing & Creating Awareness 

• Investiții în comunitate 

• Lanțul de aprovizionare 

 Cei 43 de indicatori au fost aleși în conformitate cu 4 referințe 
internaționale, cele mai importante din domeniul CSR:  

 

• Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului cu privire la prezentarea de informații 
nefinanciare și de informații privind diversitatea 

• Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) 

• Global Reporting Initiative Standards  

• Dow Jones Sustainability Index 

 

În acordarea punctajelor s-a pus un accent mare pe KPIs. Astfel, 
pentru fiecare indicator , companiile au primit  1 punct, în 
condițiile în care au facut menționări referitoare la indicatorul 
respectiv, și 2 puncte, în condițiile în care informațiile au fost 
insoțite de KPIs.  

 

O parte dintre indicatori au ținut cont și de relevanța pe care o 
au în funcție de industria din care face parte compania evaluată. 
De exemplu, indicatorul referitor la biodiversitate nu este 
relevant pentru o companie din industria bancară, și , în acest 
caz, banca nu a fost  depunctată dacă nu a publicat informații.  

Companiile au avut oportunitatea ca această fișă să fie 
completată sau revizuită de o persoana desemnată din interior.  
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CSR Proactiv 
 
 
 

Care sunt cele mai importante aspecte referitoare la 
CSR? 
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Ar trebui menționat încă de la început că nu este  vorba doar 
despre comunicare CSR, este și despre a asculta stakeholderii și a 
comunica inițiativele de CSR ținând cont de ce au spus aceștia, 
de contextul sustenabilității și de prioritățile businessului. 

 

De aceea, în construirea strategiei de comunicare  a inițiativelor 
de CSR, unul dintre cele mai importante aspecte este implicarea 
stakeholderilor. 

 

Comunicarea cu aceștia  permite părților interesate să 
comenteze privind implicarea companiei și pot astfel fi evaluate 
mai bine punctele forte și punctele slabe ale strategiei de CSR. 
De altfel, prin comunicare, o companie poate afla ce este 
acceptat și ce nu, ce este criticat și  ce nu, și astfel poate construi 
o strategie mai buna in viitor.  

 

În plus, fiind în contact cu stakeholderii poate ajuta o companie 
să anticipeze trenduri sau legi care o pot afecta. 

 

Stakeholderii care sunt implicați vor vorbi cu alți oameni despre 
cum au fost integrate și prioritățile lor și vor duce mai departe 
vestea inițiativelor companiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce este importantă comunicarea CSR? 
 
• Nivelul de conștientizare privind schimbările climatice, 

inegalitățile sociale sau efectele globalizarii crește. În 
consecință, consumatorii, angajații și investitorii cer mai 
multă transparență. 

• Comunicarea inițiativelor CSR arată cum sunt programele 
sau proiectele companiei benefice pentru comunități și 
societate în sens mai larg. 

• Compania se asigură că angajamentele pe care și le-a luat 
au impact și că sunt comunicate astfel încât mesajul să fie 
auzit. 

 
Obiectivul final ar trebui să fie acela de a crește nivelul de 
conștientizare privind valorile în care crede compania și de a 
răspunde așteptărilor stakeholderilor.  De aceea, specialiștii în 
CSR ar trebui să acorde mai multă atenție comunicării 
inițiativelor și performanțelor de CSR decât în prezent. 
 
Este bine de reținut că aceste companii nu trebuie să convingă 
stakeholderii că sunt responsabile ci trebuie să vorbească despre 
problemele pe care le adresează și ce cred că ar trebui făcut. 
 
În plus, percepția brandului corporate este foarte importantă 
pentru o companie iar CSR-ul este un driver de prim rang în acest 
sens. 
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Comunicare internă: un alt aspect important pentru motivarea 
angajaților și pentru ca aceștia  să  împărtășească veștile pozitive 
celor apropiați. 
 
Consumatori: Șansele ca mulți consumatori să prefere produsele 
mai sustenabile sunt tot mai mari. Consumatorii  de azi se 
informează mai mult și au acces instant la date pentru a alege 
conform valorilor în care cred. 
 
Pe de altă parte, companiile pot descoperi mai ușor ce îi 
îngrijorează pe  consumatori și care sunt subiectele despre care 
vorbesc în social media și pot afecta compania. 
 

Communication Tips 
 
• Sustenabilitatea este un domeniu foarte complex iar 

comunicarea despre sustenabilitate ar trebui să se refere la 
fiecare aspect material in parte, fie că vorbim de 
comunitate, mediu sau impact economic.  

• Trebuie să existe un dialog activ pe tot parcursul anului 
pentru a ține stakeholderii informați și implicați. 

• Contextul sustenabilității trebuie comunicat  în mod relevant 
pentru toate părțile interesate. 

• Informațiile prezentate trebuie să includă KPIs, obiective și 
ani de referință. 

 

 

 

 

 

CSR nu este PR 
 
CSR se referă la impactul pe care îl au companiile din punct de 
vedere economic, social și de mediu și inițiativele pe care le au 
pentru a avea un impact pozitiv în societate. 
 
CSR implică  bineințeles și  partea de comunicare chiar dacă unor 
companii le place sau nu, și chiar dacă unii cred că acele 
companii care comunică despre CSR doar se „laudă”. Problema 
pe care o au companiile  care privesc CSR-ul ca un exercițiu de PR 
este că nu acordă atenția cuvenită  îngrijorărilor stakeholderilor 
și nu pot anticipa  tendințele sau schimbările din viitor. 
 
O comunicare eficientă este despre ce crede o companie că este 
relevant  ca stakeholderii să știe despre anumite probleme 
economice,  sociale sau de mediu. Comunicarea CSR este despre 
a crea canale de comunicare și a încuraja parteneriatele și 
implicarea in comunitate. 
 
Prin comunicare, ideile sunt acceptate sau respinse. Și în tot 
acest proces, companiile devin mai bune să spună povestea 
brandurilor lor. 
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Majoritatea companiilor mari evalate pentru Romania CSR Index 
comunică pe website doar partial informații despre proiectele 
sau programele de CSR pe care le au și nu sunt transparente 
privind toate impacturile economice, sociale și de mediu.  

 

Dacă ar fi comunicat toate informațiile despre proiectele sau 
programele de CSR pe care le au deja - sau în cazul 
multinaționalelor, informațiile pe care oricum le pregatesc 
pentru a le trimite la compania-mamă, punctajele în index ar fi 
fost mult mai mari.  

 

Am regăsit și informații pe websiteurile corporate analizate 
despre  companii care comunică faptul că deși nu au elaborat 
pâna acum un raport CSR, se pregătesc să elaboreze unul 
conform cerințelor Directivei 2014/95/UE și că acest raport va fi 
publicat în anul 2018 cu informațiile  din anul 2017. 

Broșuri CSR 

 

Un alt trend observat a fost apariția broșurilor de CSR:  un număr 
puțin mai mare  față de ce s-a publicat în 2015, când am elaborat 
primul index. Totuși, nicio companie  care a avut doar o broșură  
de CSR nu a depășit pragul de 50% pentru că nu au fost găsite 
informații relevante, mai ales informații referitoare la procesul 
de raportare și implicarea stakeholderilor. Broșurile CSR 
comunică doar informații pozitive despre o companie și nu sunt 
suficient de „convingătoare” având în vedere că știm cu toții că 
orice companie are și obiective neîndeplinite. A fi transparent 
privind nereușitele este o dovadă de maturitate în CSR și de 
asumare a responsibilității. 

 

Relevanța informațiilor  

 

Multe informații publicate pe website-uri sunt prezentate fără a 
include date exacte și cifre astfel încât stakeholderii să înțeleagă 
care este progresul companiilor de la an la an sau cum se 
compară cu performanțele altor companii. Informațiile pe 
website-uri sunt uneori neactualizate, de exemplu, în anumite 
cazuri am găsit pe home page  și informații despre campanii din 
2011 prezentate ca fiind cele mai recente. 
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Raportarea responsabilității sociale și de mediu ajută companiile 
să identifice cele mai importante probleme referitoare la 
sustenabilitate, să atragă sprijinul comunității, să  compare 
performanțele cu cele ale altor companii și să aducă schimbari 
constructive care țin cont de punctele de vedere ale 
stakeholderilor. 
 
Una dintre cele mai importante motivații pentru raportarea CSR 
este de a caștiga și a menține  încrederea și credibilitatea în 
rândul stakeholderiilor.  
 
Transparența  privind sustenabilitatea este de fapt despre a avea 
un dialog continuu și activ cu stakeholderii pentru a le înțelege 
îngrijorările și apoi a le da răspunsuri clare, fie că sunt despre un 
succes sau un insucces. 
 
De aceea raportul de CSR nu ar trebui să conțină doar informații 
pozitive, ar trebui să expună și zonele unde nu s-a ajuns la 
performanța dorită și ar trebui să comunice pașii luați în această 
direcție. Nimeni nu crede că o companie are doar performanțe 
bune. Un raport care prezintă doar partea frumoasa a lucrurilor 
va trezi suspiciuni și oamenii vor fi și mai curioși privind lucrurile 
care se ascund.  
 
În plus, e mai bine ca o companie să abordeze prima o problemă, 
decât să fie criticată din afara , caz în care lucrurile în general 
escaladează urât.  
 

Totuși, raportarea CSR nu înseamnă doar transparență. 
Multe companii declară că elaborarea unui raport a dovedit că 
valoarea raportării merge dincolo de transparență. Acesta devine 
un instrument foarte util pentru managementul afacerii și ajută 
la întelegerea a ceea ce urmeaza și ce trebuie să fie făcut. 
 
Raportarea este de asemenea importantă pentru a informa 
angajații privind prioritățile companiei și a-i face să se implice 
mai mult. 
 
O altă motivație menționată de companii este consolidarea 
reputației companiei. Companiile cu o reputație bună atrag cei 
mai buni angajați, iși păstrează clienții, câștigă clienți noi și au o 
relație mai bună cu partenerii. Toate acestea vor duce într-un 
final la creștere economică. 
 
Unul dintre impedimentele elaborării unui raport de CSR este că 
în general companiile sunt prea precaute când vine vorba de 
transparența indicatorilor de sustenabilitate, însă nu pun în 
balanță că relațiile și reputația lor au de suferit atunci cand 
aceste subiecte sunt abordate prea târziu. 
 
Este cu atât mai important să abordezi probleme sensibile cu cât, 
de cele mai multe ori, acestea sunt cele de care sunt interesați 
cel mai mult stakeholderii. 
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Domeniul CSR continuă să se dezvolte cu pași mici dar siguri. 
În următorul capitol prezentăm domeniile spre care își îndreaptă atenția 
companiile din România atunci când se implică în comunitate și  o 
selecție a celor mai interesante și pertinente programe sau proiecte pe 
care le-am analizat în cadrul indexului, publicate în perioada ianuarie 
2016- iulie 2017. 

Romania CSR Index 2017 
  

În comunitate 
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Cele mai vizibile inițiative de CSR ale companiilor sunt cele 
referitoare la investiția în comunități. 

 

Unul dintre trendurile confirmate prin intermediul acestei analize 
a fost accentul pus pe  educatie și în special pe  sprijinirea 
învățământul profesional astfel încât abilitățile cursanților să fie 
corelate cu cerințele de pe piața muncii de azi și având în vedere 
că este o criză tot mai amplă a lipsei de personal calificat. Fie că 
vorbim de companii din industria petrol și gaze, producție  sau 
construcții, companiile au probleme  să-și găsească specialiști 
pentru că mulți dintre ei aleg să plece în  afara țării. 

 

Retailerii alimentari devin tot mai interesați de CSR – deși nicio 
companie din retail  nu a depășit pragul de 50% în Romania CSR 
Index, acestea au avut mai multe inițiative fie în zona de 
eficientizare a consumului de resurse și energie verde, au creat 
parteneriate cu furnizori sau producători locali și  au avut diverse 
campanii de conștientizare privind risipa alimentară. 

 

O altă tendință confirmată a fost accentul pus pe măsurarea 
rezultatelor, atât imediate cât și pe termen lung. Probabil se cere 
mai multă performanță în managementul strategiei de CSR și mai 
multă claritate și substanță în comunicare, nu doar povești 
frumoase. 

În industria bancară, pe de altă parte, am observat un interes 
foarte mare pentru domeniul educației financiare, fie că vorbim 
de cursuri pentru antreprenori, adulți sau copii.  

 

Referitor la indicatorii „Instrumente anti-corupție și împotriva 
dării de mită” am observat de asemenea și o creștere a 
interesului de a crea condițiile necesare pentru părțile interesate 
care doresc să își asume rolul de avertizori de integritate și să 
raporteze îngrijorările pe care le au sau situații în care nu se 
respectă principiile etice ale unei companii. Am regasit pe 
website-urile companiilor adrese de email unde cei interesați pot 
trimite detalii despre cazuri de corupție sau dare de mita. 

 

Ne așteptăm ca anul acesta programele să fie mai ample și să fie 
mai strategic aliniate  cu strategia de marketing și comunicare.  
Eforturile companiilor se vor concentra mai mult în câteva 
direcții mari dar importante astfel încât toți angajații să se poată 
concentra pe obiectivele de  sustenabilitate de îndeplinit. De 
asemenea, este foarte posibil să se investească mai mult în 
analiza contextului CSR pentru identificarea cu exactitate a 
riscurilor dar și a oportunităților în domeniul sustenabilității. Este 
foarte important rolul jucat de generația Millennials, care ocupă 
poziții tot mai importante în companii și sunt foarte interesați de 
tot ce înseamnă CSR. 
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În urma analizei celor 100 de companii am observat câteva domenii în care companiile au investit mai mult și în 
următorul capitol vom prezenta o selecție de studii de caz ale programelor sau proiectelor pe care le-am 
considerat cele mai interesante și pertinente și care vor aduce schimbări pozitive de durata în societatea 
românească. 

Domenii de interes identificate: 

 

Susținerea învățământului profesional 

Educație financiară 

Educație pentru antreprenori 

Educație pentru copii 

Cladiri verzi 

Amprenta de mediu a produselor 
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Siguranța pe internet 

Colectarea deșeurilor  

Gestionarea emisiilor de CO2 

Transport durabil 

Sprijinirea furnizorilor 

Responsabilitatea pentru cultură și turism 
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În ultimii ani tot mai multe companii se implică în susținerea 
învățământului profesional și tehnic. Motivele sunt o lipsă acută 
a forței de muncă calificată și faptul că învățământul profesional 
trebuie adaptat la cerințele pieții muncii. 

 

OMV Petrom: Școala Petroliștilor 

 

OMV Petrom a inițiat  Școala Petroliștilor, un program de 
sprijinire a învățământului profesional din cadrul 
campaniei România Meseriașă. Programul se desfășoară în trei 
licee din  orașele Pitești, Târgoviște și Moinești. 

 

În „Şcoala Petroliştilor” se poate înscrie orice elev care  va 
absolvi sau care a absolvit deja clasa a VIII-a  şi care nu a împlinit 
vârsta de 18 ani. În anul școlar 2016 – 2017,  84 de elevi au fost 
admiși la cele 3 licee participante, pe specializările operator 
sonde și operator la extracția, transportul, tratarea și distribuția 
gazelor. 

 

Cei selectaţi beneficiază de pregătire profesională în domeniul 
ales şi de stagii de practică în cadrul companiei, alături de 
specialiștii OMV Petrom și au  posibilitatea obținerii unei burse 
școlare lunare. Cei care finalizează cu succes cursurile vor 
dobândi o calificare profesională recunoscută la nivel 
internațional. (Sursa: www.taraluiandrei.ro) 

 

Dacia: Parteneriatul cu Liceul Tehnologic Construcţii 
de Maşini Mioveni 
 
Dacia continuă parteneriatul cu Liceul Tehnologic Construcţii de 
Maşini Mioveni pentru susţinerea învăţământului profesional. 
 
Începând din 2014, elevii a două clase ale liceului din Mioveni s-
au specializat în meseria de sculer matriţer de-a lungul stagiilor 
realizate pe platforma industrială de la Mioveni. 
 
Dacia, împreună cu partenerii săi Euro Auto Plastic Systems, 
Piroux Industrie şi Delta Invest, au semnat un protocol de 
colaborare cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Argeş şi Primăria 
oraşului Mioveni pentru susţinerea elevilor de la Liceul 
Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni, în specializari 
necesare pe piața muncii. (Sursa: www.daciagroup.com) 
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HeidelbergCement: Școala de ucenicie 
 
Compania a inițiat un program de ucenicie folosind cadrul legal 
existent  care stabilește modalitatea prin care o companie 
realizează calificarea la locul de muncă conform unor standarde 
ocupaționale, raporturile de muncă între ucenic și angajator 
precum și facilitățile pe care le primește un angajator pentru a 
acoperi o parte din costurile acestui program. 
 
23 dintre cei 24 de ucenici care au început cursurile au trecut 
examenul, atât proba practică, cât și cea teoretică, și au obținut 
calificarea pentru care s-au pregătit în ultimii 2 ani.  
 
21 dintre aceștia au dorit să continue să lucreze în cadrul 
companiei, iar HeidelbergCement România le-a oferit tuturor un 
post pe măsura calificării lor în cadrul echipei sale de specialiști. 
(Sursa: www.heidelbergcement.ro) 
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BCR: Școala de bani pe Roți 
 
Școala de bani pe Roți este o componentă a programului 
național de educație financiară al Băncii Comerciale Române –
Școala de bani, program care se adresează copiilor, 
adolescenților și adulților.  
 
Proiectul Școala de bani pe Roți urmărește să educe financiar 
copiii cu vârste între 7 și 14 ani.  BCR organizează ateliere 
interactive de educație financiară, într-un camion special 
adaptat, unde copiii au ocazia să treacă prin diferite etape de 
înțelegere și conștientizare a modului in care folosim banii în 
economie. 
 
Timp de o oră și jumătate, copiii au ocazia să pășească în lumea 
banilor și să parcurgă cinci etape ale informării și conștientizării, 
toate aceste etape având „aliați de nădejde”: jocurile, 
interacțiunea și voia bună. 

 
 

Prin acest program, BCR foloseste  învățarea experiențială și 
jocuri special create de specialiști de la Universitatea din Viena 
pentru a-i ajuta pe cei mici să acumuleze într-un timp foarte 
scurt cunoștințe pe care le pot folosi toată viața. 
 
În 2016, banca a lansat și  programul Școala de bani – ore de 
educație financiară pentru adulți, în cadrul căruia peste 700 de 
angajați ai BCR au devenit până în prezent profesori de educație 
financiară și au făcut workshopuri de educație financiară cu 
peste 8000 de români. (Sursa: www.bcr.ro) 
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Siveco: Inspiring Science Education 

 

Inspiring Science Education este un proiect european de 
cercetare demarat în 2013, care se implementează în 5.000 de 
școli primare și secundare din 15 țări ale Uniunii Europene. 

Siveco este partener și coordonatorul Inspiring Science 
Education în România. 

 

Misiunea proiectului este de a furniza resurse digitale și 
oportunități de învățare pentru cadrele didactice, pentru ca 
acestea să promoveze și să transforme educația dintr-un 
domeniu științific într-o activitate mult mai atractivă și relevantă 
pentru elevi.  Îmbunătațirea procesului educațional se realizează 
prin implicarea elevilor în activități inovative. 

 

Această abordare are menirea să stimuleze participarea elevilor 
la orele de curs, motivându-le dorința de a descoperi și 
curiozitatea de a fi în centrul activității de cercetare.  

 

În perioada 29 iunie - 1 iulie 2016, s-a desfășurat la Sinaia 
Conferința Națională Inspiring Science Education (ISE). Cu 
această ocazie, cei mai buni profesori din România, însoțiți de 
elevii lor, si-au împărtășit experiențele din cadrul proiectului ISE. 

Simultan cu acest eveniment s-a desfășurat și Faza Națională a 
Concursului de proiecte experimentale ISE - în care profesorii și 
elevii au prezentat cele mai frumoase și inspiraționale proiecte 
științifice. Este vorba de opt proiecte câştigătoare ale locurilor 
întâi din fazele regionale ale concursurilor organizate în cadrul 
Festivalului Inspiring Science Education România la Bucureşti, 
Caracal, Lugoj, Luduş, Eforie Sud, Piatra Neamţ, Satu Mare şi 
Târgovişte şi de cele şase proiecte câştigătoare din mediul on-
line.  
 
Profesori români din peste 650 de școli  au participat activ în 
proiectul ISE, contribuind efectiv în cadrul numeroaselor 
experimente organizate atât la nivel național, cât și la nivel 
european.  
 
Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană din fondurile 
Programului Operaţional pentru Sprijinirea Politicii Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor, componentă a Cadrului General al 
Programului pentru Competitivitate şi Inovare. (Sursa: 
www.siveco.ro) 
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Orange: SuperCoders 

 

SuperCoders este un atelier de programare special conceput 
pentru copiii cu vârste între 10 și 13 ani pentru a face primii pași 
în lumea codului cât mai ușor și distractiv.  

 

Scopul atelierului este de a-i învăța pe aceștia cum să folosească 
timpul petrecut pe calculator în mod util. 

 

Obiectivul este de a apropia fetele și băieții deopotrivă de 
cultura digitală, prin inițierea simplă și distractivă în programarea 
informatică.  

 

Ghidați de asistenți voluntari de la Orange și de asociații 
partenere, workshop-urile gratuite de codare se derulează pe tot 
parcursul anului. 

 

Mai mult decât atât, ei învață astfel că universul digital este o 
sursă de creativitate aproape inepuizabilă și că acest univers le 
este accesibil, nefiind rezervat doar unui grup restrâns. (Sursa: 
www.orange.ro) 

 

Romgaz: Casa gazelor 

 

În spațiul „Casei gazelor”, în cadrul proiectului de 
responsabilitate sociala  „Siguranța pe internet”, tineri utilizatori 
de internet, elevi ai școlilor din Mediaș, au fost invitați 
să participe la sesiuni interactive pe tema riscurilor la care sunt 
expuși în lumea virtuală.  

 

O scurtă informare asupra legalitătii acțiunilor pe internet și a 
modului în care se pot proteja împotriva atacurilor cibernetice, 
recomandări pentru accesarea corectă a informațiilor pe internet 
și reguli pentru utilizarea în siguranță a internetului, au 
completat sesiunile derulate în cadrul proiectului. (Sursa: 
www.romgaz.ro) 
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Din momentul înregistrarii, Startarium ghideaza un antreprenor 
pas cu pas astfel încât să parcurgă toate etapele necesare pentru 
lansarea și dezvoltarea unui startup.  

 

Programul a fost lansat în Octombrie 2016 și are la bază trei 
piloni principali: educare, finanțare și suport. (Sursa: www.ing.ro) 
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ING: Startarium 

 

Startarium este un program creat pentru a oferi antreprenorilor 
români un spațiu accesibil non-stop, în care își pot valorifica 
potențialul ideii lor de afaceri. În acest spațiu, antreprenorii pot 
întâlni mentori și pot găsi toate resursele de care au nevoie 
pentru a-și dezvolta o afacere de succes.  

 

Misiunea Startarium este aceea de a forma și promova o nouă 
generație de antreprenori români, uniți de dorința de a pune 
lumea în mișcare.  

 

Cercetarea amanunțită în ceea ce privește identificarea nevoilor 
reale ale antreprenorilor, expertiza și colaborarea dintre ING și 
Impact HUB au stat la baza creării platformei și reprezintă 
elementele cheie ale unui proiect de succes. 
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Lidl: Cel mai verde magazin din portofoliu 

 

În 2016, retailerul alimentar a inaugurat cel mai verde magazin 
din portofoliu. 

 

Acesta este construit conform celor mai noi standarde de 
sustenabilitate și eficiență energetică, în colaborare cu Skanska 
România. În cadrul procesului de execuție au fost folosite soluții 
și tehnologii moderne, iar măsurarea performanțelor proiectului 
se va face conform sistemul britanic de evaluare a clădirilor 
sustenabile BREEAM. 

 

În procesul de construcție a magazinului s-au folosit atât 
materiale reciclabile, cât și reciclate, precum betonul concasat, 
provenit din demolări. În plus, acoperișul este prevăzut cu 
panouri fotovoltaice, care au capacitatea de a produce până la 
100% din energia necesară  funcționării unității.  

 

Tot în vederea economisirii energiei, magazinul este dotat cu 
iluminatoare care permit pătrunderea luminii naturale, precum și 
cu un sistem de iluminat cu LED,  prevăzut cu senzor de prezență. 
Unitatea este echipată cu 5 stații de încărcare pentru automobile 
electrice, dintre care una este pentru încărcare rapidă, precum și 
cu o parcare acoperită pentru biciclete. (Sursa: www.lidl.ro) 

Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti: 
Certificarea ACI privind reducerea emisiilor de carbon 

 

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a obţinut 
certificarea ACI Airport Carbon Accreditation, Nivel 2 – Reducere 
pentru Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti (AIHCB).  

 

Această acreditare reprezintă recunoașterea performantelor de 
gestionare și reducere a emisiilor de carbon. Amprenta de 
carbon a CNAB, punct de lucru AIHCB, cuprinde emisiile directe 
de CO2 provenite din sursele proprii sau aflate sub controlul 
direct al aeroportului (centrale termice, grupuri electrogene, 
flotă vehicule, echipamente deservire aeronave la sol, 
echipamente intervenție în caz de incendiu), precum și emisiile 
indirecte de CO2 prin consumurile de energie electrică 
achiziționată.  (Sursa: www.bucharestairports.ro) 
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Coca-Cola HBC România: Tehnologia PlantBottle 

 

Începând cu anul 2014, Coca-Cola HBC România a introdus o 
nouă sticlă, PlantBottleTM, prima sticlă PET din plastic reciclabil 
fabricată parțial din plante.  

 

Ambalajul, realizat prin tehnologia PlantBottle, este folosit 
pentru recipientele de apă plată şi carbogazoasă Dorna şi Izvorul 
Alb. 

 

A rezultat astfel un produs care se comportă ca un PET dar care 
nu intră în conflict cu lanțul alimentar și care poate fi reciclat 
folosind fluxul existent al infrastructurii PET. 

 

În tehnologia PlantBottle, o parte dintre componentele clasice 
pe bază de petrol au fost înlocuite cu trestia de zahăr. Astfel, 
ambalajul este realizat în proporţie de până la 30% din plante, 
este 100% reciclabil şi reduce în mod considerabil emisiile de 
dioxid de carbon eliberate în atmosferă. (Sursa: www.coca-
colahellenic.ro) 
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Ursus Breweries: Utilizarea ambalajelor reciclate 

 

Producătorul de bere acordă multă atenţie reciclării materialelor 
care au fost folosite în procesul de producţie a ambalajelor noi 
pe care le-a utilizat în anul financiar F16. 

 

Astfel, procentul de utilizare a sticlei reciclate pentru fabricarea 
sticlei noi utilizate în fabricile Ursus a fost de 29,38% în prima 
jumătate a anului financiar F16, respectiv 25,55% în a doua 
jumătate a anului. În mod similar, dozele noi din aluminiu care au 
fost utilizate, au conţinut un procent de material reciclat de 55%. 

 

 Ambalajele secundare (ex. lăzile de bere) utilizate au avut un 
conţinut de 27,24% de material reciclat în prima jumătate a 
anului, respectiv de 22,06% în a doua jumătate a ciclului de 
raportare. (Sursa: www.ursus-breweries.ro) 

 MOL Romania: Every Can Counts 
 
MOL Romania s-a alăturat iniţiativei Every Can Counts de 
colectare selectivă a  dozelor din aluminiu,  
printr-un parteneriat în cadrul căruia a instalat recipiente pentru 
colectarea selectivă în 35 de stații din țară. Compania are 
obiectivul de a responsabiliza astfel atât clienţii cât și angajaţii 
companiei. 
 
O doză de aluminiu reciclată  poate ajunge înapoi pe rafturile 
magazinelor în aproximativ 60 de zile. În plus, resursele folosite 
la fabricarea acesteia sunt cu 95% mai reduse față de cazul în 
care ar fi produsă din materii prime nereciclate. 
 
MOL România este de asemenea și prima reţea de benzinării 
care în august 2012 a iniţiat un program pentru colectarea de la 
populaţie a uleiului alimentar uzat, cu scopul de a contribui la 
protecția mediului și la educaţia civică privind acest subiect. 
(Sursa: www.molromania.ro) 
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Kaufland România și Raiffeisen Bank: i’Velo Urban - 
primele stații automatizate de bike-sharing din 
București 

 

În premieră pentru București, Raiffeisen Bank și Kaufland 
România împreună cu Asociatia Green Revolution au lansat 
primele stații automatizate de închiriere de biciclete I’Velo 
Urban.  

 

Noutăţile acestui concept unic pe piața de bike-sharing din 
București sunt autoservirea şi folosirea gratuita a bicicletei timp 
de 30 de minute. Noul concept își propune să ajute la fluidizarea 
traficului din București și să contribuie la o mai mare mobilitate 
urbană.  

 

Inițiatorii conceptului își propun să încurajeze oamenii să-și lase 
autoturismele personale acasă sau să circule cu mijloacele în 
comun și să folosească bicicletele pentru deplasarea rapidă în 
zonele aglomerate din oraș.  

 

Bike-sharing-ul contribuie și la reducerea poluării fonice şi a 
aerului din marile comunităţi. 

Cu 210 biciclete care vor putea fi închiriate 24 de ore din 24, în 
orice anotimp, și 6 stații amplasate în cele mai importante zone 
din oraș și poziționate pe traseele cu aflux mare de 
călători, i’Velo Urban va asigura cetățenilor o mai 
bună  mobilitate în oras. (Sursa: www.ivelo.ro) 
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Kaufland România: Program național de sprijinire a 
producătorilor români 

 

În noiembrie 2016, Kaufland România a anunțat lansarea 
primului program dedicat sprijinirii producătorilor români pentru 
obținerea celor mai înalte standarde internaționale de calitate. 

 

Retailerul va sprijini producătorii locali de legume-fructe să 
obțină cea mai prestigioasă certificare internațională de calitate 
și siguranță alimentară, GLOBALG.A.P. (Good Agricultural 
Practices). Aceasta le permite agricultorilor exportul produselor 
românești oriunde în lume. Programul se adresează tuturor 
producătorilor români de fructe și legume parteneri ai Kaufland 
România. 

 

Programul este inițiat de retailer în parteneriat cu International 
Finance Corporation (IFC), membră a World Bank Group, și o 
companie externă specializată în consultanța pentru obținerea 
certificării GLOBALG.A.P. 

Pe lângă susținerea și consultanța oferite în cadrul 
programului, Kaufland România va sprijini financiar 15 dintre cei 
mai eligibili producători români de legume și fructe în obținerea 
certificărilor GLOBALG.A.P., achitând integral costurile acestora. 
 
Programul se desfășoara de-a lungul anului 2017 în cinci 
etape, care constau în serii de training-uri, analize de sol și apă, 
construirea unor planuri de acțiune personalizate, implementare 
și evaluare. 
 
Noul program confirmă angajamentul Kaufland România de a 
sprijini producătorii români și propune o soluție concretă pentru 
dezvoltarea acestora, promovând valoarea produselor românești 
și implicit susținând economia locală. (Sursa: www.kaufland.ro) 
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Mega Image : Gusturi românești de la gospodari 

 

Mega Image a lansat în 2009 marca proprie Gusturi romănești 
care aduce o gamă variată de produse tradiționale din gama 
lactate, carne, paste făinoase și dulciuri. Toate produsele sunt 
fabricate numai în colaborare cu producatori locali. Pentru 
aceste produse s-au respectat rețetele tradiționale cu specific 
zonal. 

 

Selecţia producătorilor s-a realizat pe baza calităţii solului, 
capacităţii de producţie şi a experienţei. O mare parte dintre 
colaboratori au continuat parteneriatul și în următorii ani, iar 
acestora li s-au alăturat noi producători. 

 

Programul „Gusturi româneşti de la gospodari” este un 
parteneriat care aduce beneficii tuturor celor implicaţi: 
producătorilor care au o piaţă sigură de desfacere, clienţilor care 
au posibilitatea de a achizitiona legume locale,  dar şi 
retailerului, prin posibilitatea de a expune la raft  sortimente 
controlate şi sustenabile de legume. Fermele agricultorilor sunt 
localizate în apropierea capitalei pentru a permite distribuția 
rapidă în magazinele Mega Image, imediat după cules, asigurând 
astfel prospețimea legumelor. (Sursa: www.mega-image.ro) 

Carrefour : Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăști  
 
Carrefour a lansat Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăști, un 
proiect care aduce mai aproape producătorii agricoli cu 
experiență și oamenii care apreciază produsele românești de 
calitate. 
 
În cadrul acestui proiect , 80 de familii produc legume pe 60 de 
hectare , dintre care 15 acoperite de solarii. La doar 30 km de 
București, sunt produse 5.000 de tone de legume pe an: roșii, 
salată, ardei, dovlecei, fasole, vinete, varză, țelină, ceapă, usturoi 
și verdeață. 
 
Carrefour se ocupă de colectarea, depozitatea, transportul și 
desfacerea lor în magazinele din toată țara. 
Retailerul a construit în Vărăști un depozit de 300 mp în care 
producătorii locali membri ai cooperativei își aduc legumele. De 
acolo, transportă legumele către depozitul central, iar apoi, în 
magazinele din rețeaua Carrefour din toată țara. 
 
Conform reprezentanților companiei „Cooperativa Agricolă 
Carrefour este o formă necesară de organizare pentru 
producătorii autohtoni. Și asta, pentru că problema agricultorilor 
de la noi nu e să producă, ci ce se întamplă cu recolta.” (Sursa: 
www.carrefour.ro)  
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Lidl: Cultivat în România, specific românesc 

 

 
„Cultivat în România, specific românesc” este o platformă amplă 
de dezvoltare sustenabilă a producătorilor locali, cu scopul de a 
extinde colaborarea retailerului cu cât mai mulți furnizori români 
de legume și fructe, dar și de a readuce pe mesele românilor 
soiuri autentice românești dispărute de pe piața de larg consum.  

 

Programul este derulat de Lidl România cu sprijinul Universității 
de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și 
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Legumicolă Buzău. 

 

Implementarea acestui proiect a început în urmă cu aproximativ 
un an de zile, Cu sprijinul USAMVB, printr-o sesiune de degustare 
și testare a mai mult soiuri autohtone de tomate. Cel care s-a 
făcut remarcat a fost Buzău1600, având gustul cel mai apropiat 
de preferințele consumatorilor.  

 

Astfel, acest soi a fost considerat un reper al gustului autentic de 
tomate și a devenit primul soi tradițional românesc readus la 
viață de către un retailer din România. Renumit în anii ’80 pentru 
gust și textura, soiul de roșii Buzău1600 este unul dintre cele mai 
apreciate soiuri de roşii româneşti. 

 

 

Răsadurile au fost crescute de Stațiunea de Cercetare Dezvoltare 
Legumicolă Buzău și ulterior cultivate de către cei 6 fermieri 
locali parteneri, atât în spațiu protejat, cât și în câmp deschis.  
 
Soiul de roșii Buzău1600 a fost creat special pentru consumul 
proaspăt, fiind dezvoltat la Stațiunea Legumicolă Buzău în anul 
1976. În același an, orașul Buzău a sărbătorit 1600 de ani de 
atestare documentară, cu această ocazie fiindu-i atribuită 
denumirea de “Buzău1600”.  
 
După anul 1990, cererile de pe piață pentru hibrizi noi care 
înregistrau productivitate și o rezistență la păstrare mai mare au 
făcut ca soiul de roșii Buzău1600 să fie cultivat preponderent 
pentru uz casnic. A rămas însă apreciat pentru mărimea fructelor 
și calitățile gustative și nutriționale. Soiul are un raport echilibrat 
de glucide și Vitamina C, dar și o cantitate mare de licopen și 
carotinoizi, substanțe benefice sănătății. 
 
Readucerea soiului de roșii Buzău1600 pe rafturile magazinelor 
Lidl este doar o primă etapă a proiectului “Cultivat în România, 
specific românesc”. La sfârșitul acestui an agricol, Lidl plănuiește 
să aducă în magazinele sale și un soi de ceapă roșie, autentic 
românesc, ceapa roșie de Buzău. (Sursa: www.agricultura-
romaneasca.eu) 
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Coca-Cola HBC România: Cascada Bigăr 

 

Coca-Cola HBC România, cu sprijinul Asociaţiei ViitorPlus, al 
companiei CON-A, al Primăriei Bozovici şi al Administraţiei 
Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşnița, a anunțat în mai 2017 
finalizarea lucrărilor de amenajare eco-turistică a zonei cascadei 
Bigăr. 

 

Cascada Bigăr își întâmpina astfel vizitatorii cu un nou traseu 
turistic accesibil, care permite coborârea în siguranță până la 
baza acesteia. 

 

Ideea proiectului aparține angajaților Coca-Cola HBC din fabrica 
de la Timișoara, care au remarcat potențialul zonei și și-au dorit 
ca accesul la baza cascadei să fie mai ușor și sigur.  Demarate în 
luna iulie 2016, lucrările de amenajare eco-turistică au vizat 
dezvoltarea unui traseu turistic coerent - începând cu accesul în 
zona cascadei Bigăr şi continuând cu restul obiectivelor turistice 
din apropierea sa. Proiectul de amenajare contribuie la 
protejarea cadrului natural și la valorificarea potențialului turistic 
al zonei. 

 

Întregul proiect a fost coordonat de Asociația ViitorPlus, 
organizația non-guvernamentală care s-a implicat încă de la 
început și a supervizat toate etapele – consultare, proiectare, 
avizare și execuție. Valoarea totală a fondurilor alocate 
proiectului a fost de aproximativ 140.000 de euro.  
 
Proiectul face parte din platforma de sustenabilitate a companiei 
Coca-Cola HBC România: DupaNoi.ro. 
(Sursa: http://www.coca-colahellenic.ro/) 
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BRD – Investiții în cultură 

 

BRD investește  în cultură pornind de la premiza ca este nevoie 
de lideri şi proiecte care să ne reamintească de unde venim, cine 
suntem şi încotro ne ducem.  

 

Banca își doreste ca în România proiectele culturale inovative să 
fie recunoscute și apreciate, iar tinerii să viseze să devină liderii 
culturali de mâine.    

 

In zona artelor performative, BRD este partener în Festivalul 
Internaţional de Teatru de la Sibiu (www.sibfest.ro) , în Festivalul 
Naţional de Teatru de la Bucureşti (www.fnt.ro), Festivalul 
Naţional de Teatru Tânăr de la Alexandria  (ideoideis.ro) .  

 

Banca se implică şi în proiecte de producţie cum ar fi 
musicalul  « West Side Story» (produs pentru FNT în 2015) 
sau  piesa de teatru « Apa de Mina » (Teatrul Act, 2016). În 2016, 
BRD a decis să susţina  Apollo 111 (www.apollo111.ro), cel mai 
nou spațiu de teatru independent din București, fondat de 
actorul Bogdan Dumitrache. 

 

În ceea ce privește arta contemporană, aceasta este un alt pilon 
strategic al băncii, 2016 fiind anul în care au fost demarate o 
serie de parteneriate în această zonă: parteneri principali al 
evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor , proiectul în care galerii 
şi spaţii culturale din 10 oraşe se deschid pentru publicul larg, 
încurajând consumul de artă contemporană şi înţelegerea 
fenomenului. 

 

Scena9 
 

Tot în 2016, BRD a creat scena9.ro, o platformă tânără de 
jurnalism cultural care oferă zilnic instrumente de orientare pe 
harta lumii culturale.  

 

Scena9 îşi propune să facă ordine în actualitatea culturală, 
să scrie despre ce e relevant, ce e nou sau nedescoperit, ce 
aduce un plus de valoare în peisajul cultural de la noi, incitând la 
dialog zone culturale și artistice care, de obicei, nu se 
intersectează. Stă cu ochii pe noua generație de creatori din 
domenii cât mai variate, de la artă până la știință, le urmăreste 
proiectele și evoluția. 
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Smithfield Romania: „Fii unul dintre noi” 
 

Prin programul „Fii unul dintre noi” compania oferă sprijin 
comunităților locale din județele Timiș și Arad pentru 
păstrarea specificului local. 

 

Sărbătorirea obiceiurilor locale unice, perpetuate prin joc și 
cânt, sunt esența bogatei tradiții a zonei Banat, reprezentată 
de armonia între locuitorii din diverse culturi, fie bulgari, 
svabi, maghiari sau sărbi. 

 

Smithfield Romania a oferit sprijin în organizarea 
evenimentelor locale și promovarea unei moșteniri 
tradiționale unice și ramâne alături de comunitățile din care 
face parte, în cadrul a peste 20 de evenimente unice în 
perioada ianuarie-august 2017. 

 

Dintre acestea, în județul Timiș, au susținut Ruga Satului din 
Sanmihaiu Roman, Ruga Sârbească și Ruga Românească din 
Sânpetru Mare, tipărirea monografiei satului în comunitatea 
Sanovița, concursul culinar de făcut carnați tradiționali, 
organizat în localitatea Tormac, dar și evenimentul care 
promovează moștenirea culturală a șvabilor din Nitchidorf 
sau Balul Portului Popular organizat în Voiteg. 
(Sursa:www.smithfield.ro) 

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB ): 
Pe aripile culturii române 
 
Duminică, 15 ianuarie 2017, de Ziua Naţională a Culturii şi a lui 
Mihai Eminescu, Terminalul Plecări al Aeroportului Internaţional 
„Henri Coandă” Bucureşti a găzduit cea de-a doua acţiune din 
cadrul proiectului „Pe aripile culturii române”, derulat de 
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) în parteneriat 
cu Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” (IEH).  
 
Proiectul și-a propus transformarea terminalului Plecări într-o 
punte de legătură dintre cetățenii români din țară și din afara ei 
și cetățenii altor state care călătoresc în România, spațiul cultural 
creat ad hoc devenind o atracție pentru pasagerii aeroportului. 
  
Astfel, pe scena atipică din terminalului Plecări, au răsunat 
glasurile patriotice ale invitaților companiei, care au înțeles 
necesitatea de a face cunoscute cultura și tradițiile românești: 
Corala bărbătească „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului, naistul 
Gheorghe Rizea, interpretul de muzică populară Dinu Iancu 
Sălăjanu și actrița  Alexandra Velniciuc. Evenimentul se înscrie în 
programul “CNAB promovează valoarea”, prin care Compania 
Națională Aeroporturi București își propune să susțină 
performanța și valorile românești, prin promovarea unor 
activităţi culturale, artistice și cu profil sportiv. Sursa: 
www.bucharestairports.ro) 
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Conform analizei Romania CSR Index 2017, nivelul de interes al 
companiilor pentru CSR a crescut într-o mică masură faţă de anul 
trecut și rămâne la un nivel scazut. Acest avans ușor se datorează 
în principal Directivei 2014/95/UE care va impune entităților de 
interes public cu peste 500 de angajaţi să publice informaţii non-
financiare începând cu anul 2018.   

 

În urma analizei, am observat că o mare parte dintre companii 
continuă să se concentreze pe implicarea în comunitate, însă 
proiectele au devenit mai strategice în sensul că unele companii 
investesc de exemplu mai mult în educaţia profesională, 
încercând să-şi găsească si să formeze astfel forţa de muncă 
calificată sau înalt-calificată. 

 

Au crescut, de asemenea, investiţiile în programe de CSR care 
presupun schimbări la nivel operaţional, de exemplu investiții în 
instalaţii care ajută la eficientizarea consumului de energie sau la 
utilizarea energiei regenerabile. 

 

În plus, se conturează tot mai mult interesul pentru 
responsabilitatea culturală: campanii care ajută diverse 
comunităţi să-şi păstreze tradiţiile, proiecte destinate protejării 
patrimoniului cultural sau sprijinirea tinerilor artişti. 

 

Companiile  B2C  au avut în general punctaje mai bune în 
Romania CSR Index decât companiile  B2B, în special din prisma 
faptului ca aceste companii sunt mai motivate de factorul 
reputațional și își propun să creeze o legatură emoțională cu 
clienții lor. Aceste motivații apar în contextul în care societatea 
civilă devine tot mai interesată de subiecte precum protecția 
mediului, investiții în educație  sau consum responsabil. 

 

Referitor la implicarea părților interesate am observat că se 
menționează mai des decât anul trecut faptul că unele companii 
iau în considerare un numar tot mai mare de stakeholderi atunci 
cand își definesc aspectele relevante. 

 

CSR-ul, așa cum este definit de standarde internaționale, încă 
este la început în România. Au fost rare cazurile în care s-au găsit 
informații despre cum sunt definite aspectele cele mai relevante 
sau despre contextul sustenabilității. Au fost de asemenea rare 
cazurile în care sunt comunicate public strategiile de CSR, 
obiectivele sau analize ale contextului. Se observă  totuși 
tendința ca proiectele să fie mai strans legate de aspectele 
materiale, în cazul retailerilor de sprijinire a producătorilor de 
legume sau în cazul băncilor de educație financiară. 
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Cu câteva excepții, companiile se concentrează pe un program 
mare care se desfășoară pe parcursul unui an, sau pe cateva 
proiecte punctuale. De cele mai multe ori subiectele cele mai 
sensibile sunt ascunse creând percepția că nu sunt interesate, 
deși în unele cazuri companiile sunt doar precaute să fie prea 
transparente. 

 

Anul următor ne așteptăm să vedem mai multe rapoarte de CSR, 
având în vedere atât cerințele impuse de Directiva 2014/95/UE 
cât și interesul general al publicului pentru CSR. 
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Oportunitatea de a raporta  va crea premizele pentru o abordare 
mai strategică a campaniilor privind CSR-ul, în condițiile în care 
companiile vor alege să urmeze standarde internaționale de 
raportare care sunt foarte complexe. Această schimbare va 
presupune un mai mare accent pe sustenabilitatea proiectelor și 
pe rezultate pe termen lung. Iar toate acestea se vor întoarce cu 
siguranță în favoarea companiilor care vor crește retenția de 
personal, vor atrage cele mai bune talente și vor câștiga foarte 
mult la nivel reputațional.  
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Romania CSR Index 2017 
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