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Rezumat. Construcţia identităţii organizaţionale în economia 

postcriză capătă astăzi noi coordonate interpretative. În primul rând, este 
vorba de activarea componentei comunicaţionale. În al doilea rând, ca o 
extensie a acţiunii anterioare, se acordă o importanţă sporită 
responsabilităţii sociale corporative (CSR).   

Traiectoria mediului de afaceri modern nu se poate identifica decât 
printr-o nouă filosofie a afacerilor. Ea este rezultatul încercării şi/sau 
reuşitei, într-o măsură mai mare sau mai mică, a companiilor de a dezvolta 
concomitent dialogul cu propriile categorii de publicuri şi comunitate.  

Acest dialog implică abordarea locului şi a rolului jucat de CSR în 
fundamentarea politicilor publice ale organizaţiilor moderne.  

Prin urmare, noul model de identitate corporativă, ce face obiectul 
studiului nostru, îl considerăm a fi rezultatul dezvoltării intensive a 
comunicării corporative şi al adoptării atitudinii responsabile a 
companiilor faţă de problemele globale ale planetei. 
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Modelarea identităţii organizaţionale în cadrul economiei postcriză aduce 
în atenţia comunităţii noi aspecte semnificative. Este vorba de construcţia 
comunicării corporative în strânsă legătură cu responsabilitatea socială a 
companiilor.  

Corelaţia creată în acest sens este în măsură să cuantifice performanţa 
oricărei organizaţii, indiferent de sfera sa de activitate. Implicaţiile sale nu se 
restrâng la nivelul mediului de afaceri, ci converg spre noi orizonturi. Astfel, 
construcţia, dezvoltarea şi menţinerea imaginii şi reputaţiei corporative se 
raportează, potrivit ştiinţei comunicării, la diferitele categorii de public-ţintă cu 
care organizaţiile intră în contact.  

Mesajul comunicaţional dezvoltat de companie se bazează pe abilitatea sa 
de a atrage şi menţine clienţii interni şi externi, într-un veritabil dialog. Raportul 
stimul-răspuns nu poate fi neglijat. Semnalele obţinute de către organizaţii din 
piaţă, pe baza feedback-lui comunicaţional, cuantifică legăturile stabilite de 
către acestea cu propriul mediu de afaceri, dar şi cu instituţiile publice, mass-
media şi clienţii potenţiali ai propriilor produse. 

Tratarea în mod dinamic, participativ al diferitelor categorii de publicuri 
la viaţa şi activitatea organizaţiilor se extinde de la simplitatea algoritmului 
creării de profit spre complexitatea deschiderii unui veritabil „dialog social”. 
Acesta din urmă vizează activarea componentei de responsabilitate socială a 
companiilor  într-un  cadru etic, centrat pe individ şi pe comunitatea în care 
funcţionează acestea la un moment dat.  

Mai mult chiar, la nivel global, preocupările a o serie de organisme 
internaţionale în domeniu au determinat percepţia CSR-ului ca o translaţie spre 
conceptualizarea sa în termenii dezvoltării sustenabile a comunităţilor umane 
moderne (KPMG, 2008). 

 
Organizaţia şi modelul identitar  al responsabilităţii sociale corporative 
 
Modelul identitar al responsabilităţii sociale corporative aduce beneficii 

majore imediate atât la nivel organizaţional, cât şi societal. Aplicarea 
corespunzătoare a CSR-ului nu numai la nivel regional, ci şi global, reprezintă 
„motorul” dezvoltării economice sustenabile. 

Analiza CSR-ului prin raportarea sa la business-ul modern capătă o serie 
de valenţe interpretative. Se consideră a fi „obligaţia suplimentară” unică a 
organizaţiilor de a se apăra de riscurile şi incertitudinile situaţionale de la 
nivelul pieţei, conform teoriei minimaliste. La polul opus, percepţia şi analiza 
CSR-ului, potrivit abordării maximale, aduce în planul analizei şi al dezbaterii 
ştiinţifice problema „datoriei” organizaţiilor de a ajuta la demararea de acţiuni 
filantropice şi/sau sociale, la nivel comunitar.  
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Indiferent de punctele de vedere dezvoltate şi susţinute în teoria şi 
practica economică, un lucru este cert. Percepţia CSR-ului necesită noi ajustări 
date tocmai de nevoia activării parametrilor de imagine şi identitate corporativă. 
În acelaşi timp, abordarea deontologică a acestui aspect nu poate lipsi nici ea, 
tocmai ca urmare a nevoii de implicare a companiilor la nivelul societăţii civile 
(Rogojanu, 2005).  

Din punctul de vedere al paradigmei comunicaţionale referirile se pot face 
pornind şi de la ultimele două abordări. În ceea ce priveşte abordarea 
pragmatică se observă că asistăm la construirea unei relaţii bidimensionale între 
organizaţie şi societate. Ceea ce dă compania societăţii, prin activarea laturii 
sale responsabile, se aşteaptă să primească drept „recompensă” din partea 
societăţii în care funcţionează, prin creşterea propriilor încasări. 

Dacă ne raportăm la abordarea deontologică, relaţia comunicaţională 
stabilită aici nu este decât una monodimensională. Unidirecţionalitatea 
comunicării este creată tocmai de atitudinea plină de „fair-play” a organizaţiei. 
Aceasta se implică în proiecte sociale fără să aştepte nimic în schimb de la 
comunitatea în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea şi al cărui membru activ 
este.  

Analiza modelului identitar al responsabilităţii sociale corporative nu ar fi 
completă fără a aduce în discuţie statutul său şi ca urmare a activării paradigmei 
dezvoltării durabile (Popescu et al., 2010).  

Relaţionarea componentei de responsabilitate socială a corporaţiilor cu 
cea a principiilor de sustenabilitate are nu numai implicaţii socioeconomice 
prezente, cât şi viitoare.  

Integralitatea CSR-ului potrivit viziunii de sustenabilitate reprezintă una 
dintre soluţiile viabile pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă 
societatea contemporană. Mai mult chiar, asistăm la efectuarea unui demers 
favorabil în vederea îndeplinirii, în condiţii optime, a obiectivelor definitorii ce 
vizează „starea de sănătate” a business-ului modern: etica socială, eficienţa 
economică şi protecţia mediului.  

Sugestivă ni se pare ca argumentaţie şi statistica referinţelor cu privire la 
mediu şi responsabilitate socială, întâlnite în perioada 2003-2009 în presa de 
specialitate (figura 1). 
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         Sursa: European Alliance for CSR 2009. 

 
Figura 1. Statistica referinţelor cu privire la CSR şi mediu  

în presa de specialitate 2003-2009 
 
Meritorie este, în acest sens, preocuparea Uniunii Europene în a crea şi 

dezvolta cadrul reglementatoriu de manifestare a relaţiei dintre responsabilitatea 
socială corporativă şi dezvoltarea durabilă. Aici cuvintele de ordine se 
transformă în adevărate „valori corporative”. Este vorba de: credibilitate şi 
transparenţă; monitorizare şi verificare; legalitate, corectitudine şi management  
flexibil (European Commission, 2004).  

Nevoia de implicare a componentei CSR la nivelul societăţii civile nu 
poate fi completă fără a acorda importanţa cuvenită şi aspectelor ce ţin de 
calitatea managementului corporativ. Din acest motiv, standardul ISO CR MSS 
(ISO corporate responsibility management system standards) reprezintă un 
instrument creat tocmai pentru a realiza legătura dintre Sistemul de 
Management al Calităţii (SMC) de la nivelul organizaţiilor standardizat prin 
ISO 9000 şi Sistemul de Management al Mediului (SMM), cu referire directă la 
standardul ISO 14000.  

Importanţa atribuită responsabilităţii sociale corporative în contextul 
actualei economii globale a stat la baza adoptării ulterioare a standardului ISO 
26000. Acest standard este chemat să definească implicarea socială a 
companiilor la nivelul societăţii, potrivit analizei de impact a deciziilor şi 
activităţilor proprii desfăşurate în societate şi asupra mediului înconjurător 
(CSR Europe, 2010). 

Abordarea CSR-ului potrivit principiilor de etică organizaţională conduce 
modelul său identitar spre activarea componentei „responsabilităţii morale” a 
organizaţiilor. Această sintagmă se doreşte a defini pe viitor şi nouă abordare a 
CSR-ului în România. Pornind tocmai de la aceste considerente, la nivel 
guvernamental a fost aprobată „Strategia Naţională de Promovare a 
Responsabilităţii Sociale 2011-2016” (Guvernul României, 2011). Prin 
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intermediul său se urmăreşte instituţionalizarea domeniului şi integrarea sa ca 
prioritate la nivel naţional.  

CSR-ul, ca paradigmă a business-ului modern, este cu atât mai necesară 
în contextul actual al crizei economice globale. Pierderea încrederii publicului, 
criticile şi dezbaterile privind rolul afacerilor în contextul actual sunt numai 
câteva aspecte ce pot caracteriza societatea contemporană.  

Dorinţa de a identifica soluţiile viabile pentru construirea unui 
management al efectelor corporative extrem de reactiv, abilitatea de a valorifica 
o serie de parteneriate strategice reprezintă competenţe care devin deosebit de 
eficiente pentru mediul de afaceri şi societatea civilă. Deci, este vorba de o nouă 
redirecţionare a business-lui modern. Aici se va ţine cont de o serie de atribute 
precum: transparenţa, informarea şi comunicarea. Prin intermediul lor, 
poziţionarea CSR-ului şi în ierarhia instrumentarului ştiinţific, ca drept 
paradigmă, îi generează un nou statut.  

Spre exemplu, din nevoia de a se implementa şi dezvolta un alt stil de 
viaţă la nivelul companiilor, în conformitate cu principiile responsabilităţii 
sociale corporative, s-a ajuns, din 2009, la demararea „Programului GOOD 
CSR”. Semnificaţia acestui program este pentru România extrem de importantă. 
Ea a participat şi doreşte să participe în continuare prin intermediul companiilor 
implicate, alături de alte state din zonă, la dezvoltarea practicilor de 
responsabilitate socială corporativă.  

Pornind de la nevoia de a comunica societăţii civile preocupările pe care 
le au în domeniul responsabilităţii sociale, cinci companii româneşti – BCR, 
Euractiv, Farmaciile Dona, Orange şi Romstal – s-au înscris în 2009 în cadrul 
programului, program lansat cu un an înainte, în Ungaria.  Această provocare 
pentru mediul de afaceri s-a dezvoltat din nevoia de a atrage atenţia diferitelor 
categorii de public asupra performanţelor şi preocupărilor companiilor 
responsabile în ceea priveşte activarea şi aplicarea corespunzătoare a 
principiului durabilităţii (Braun & Partners Network, 2009).  

Din cele patru state aparţinând Europei răsăritene şi care fac parte din 
grupul-ţintă, România se situează pe locul trei în ceea ce priveşte 
implementarea, dezvoltarea şi monitorizarea campaniilor de responsabilitate 
socială. Chiar dacă ne aflăm abia la început de drum, considerăm că s-a creat 
cadrul propice dezvoltării acestui model identitar şi la nivelul mediului de 
afaceri românesc  (figura 2). 
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           Sursa: Adaptare după Braun&Partners Network, Good CSR 2009 Report. 
 

Figura 2. Clasamentul publicului-ţintă în conformitate cu practicile de CSR Europa de Est 
 
Evidenţierea României pe locul al treilea se datorează procentajului 

acumulat de companiile româneşti implicate în proiect, de 17%, comparativ cu 
primele două clasate, Ungaria (33%) şi Polonia (26%), putând fi ajunsă extrem 
de uşor de ultima clasată, Bulgaria (11%). Metodologia de rating utilizată este 
CSR 24/7 2009 şi are la bază standardele internaţionale GRI (Global Reporting 
Initiative) şi ONU Global Compact (ONU Global Compact, 2010). Standardele 
internaţionale GRI urmăresc să monitorizeze la nivel global participarea activă 
a companiilor la dezvoltarea principiilor responsabilităţii sociale. 

Clasamentul regional privind preocuparea companiilor în a-şi dezvolta 
componenta responsabilă a avut ca bază de analiză șapte domenii. Clasamentul 
acestora a fost realizat potrivit ratingului CSR 24/7 2009 faţă de media 
europeană (figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
     Sursa: Adaptare după Braun&Partners Network, Good CSR 2009 Report. 
 

Figura 3. Clasamentul procentual potrivit celor șapte domenii din ratingul CSR 24/7 2009 
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Selectarea criteriilor de monitorizare, conform standardelor internaţionale 
GRI, ne arată importanţa pe care acestea, odată aplicate şi dezvoltate, o au în 
construirea managementului corporativ modern, responsabil şi durabil.  

Mai mult chiar, veriga de legătură a acestei „construcţii responsabile” va 
fi realizată prin intermediul segmentului comunicaţional. În acest sens vor fi 
create condiţiile modificării la nivel global a lumii afacerilor. Astfel, 
componenta de responsabilitate socială va trebui să fie nu numai o modalitate 
de raportare globală a eforturilor pe care le fac companiile în a implementa, 
dezvolta şi îmbunătăţi sustenabilitatea. CSR-ul va conduce spre găsirea acelor 
soluţii practice, a acelui ansamblu de proceduri pe baza cărora analiza SWOT 
referitoare la problematica sustenabilităţii, la impactul social, la problemele ce 
ţin de guvernanţa corporativă să conducă spre închiderea buclei comunica-
ţionale. În acest fel se va putea dinamiza fluxul informaţional transmis în şi 
dinspre diferitele regiuni ale lumii. 

 
Concluzii 
 
Rezultatele cercetării noastre se axează pe nevoia de a demonstra 

necesitatea tratării responsabilităţii sociale corporative nu doar ca un simplu 
concept, ci mai degrabă ca o alternativă de model identitar în cadrul economiei 
postcriză.  

 Atingerea obiectivelor de calitate, eficienţă şi performanţă nu se pot 
realiza fără participarea companiilor la o serie de activităţi caracterizate prin 
responsabilitate şi dinamism. Totodată, CSR-ul întăreşte nu numai legătura 
comunicaţională dintre organizaţii şi publicul lor. Dimpotrivă, ajută şi la 
dezvoltarea unei conduite responsabile faţă de principiile dezvoltării 
sustenabile. De aceea, putem considera că omenirea îşi construieşte „un tablou” 
complex ce are la bază coaliţia forţelor economico-sociale interesate în 
dezvoltare. 

Totodată asistăm la dezvoltarea a ceea ce am putea numi „paradigma 
noului parteneriat”. Este vorba de acea paradigmă ce vine să pună în valoare 
comunicarea sectorului public cu cel privat în ceea ce priveşte responsabilitatea 
lor faţă de aplicarea principiilor durabilităţii la nivel comunitar. Prin urmare, 
asistăm la trecerea de la simpla eficienţă economică, atât de căutată de către 
organizaţii, spre un nou tip – cel al „ecoeficienţei”, unde modelul identitar al 
responsabilităţii sociale joacă un rol esenţial.  
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