Responsabilitatea Sociala a
Intreprinderilor
• Responsabilitatea socială reprezintă responsabilitatea unei
organizații în ceea ce privește impactul deciziilor și activităților sale
asupra societății și mediului înconjurător, traducându-se prin
comportament transparent și etic care:
–
–
–
–

Contribuie la dezvoltarea durabilă, la sănătatea și bunăstarea societății;
Ține cont de așteptările părților;
Respectă legile în vigoare și este compatibilă cu normele internaționale;
Este integrată în ansamblul organizației și operează în cadrul relațiilor
ei.

• Definitia si caracteristicile definitorii plaseaza RSI in contextul
valoric al Dezvoltarii Durabile. In acest context pentru UE, RSI
reprezinta “contributia mediului de afaceri la promovarea unui mod
de dezvoltare care permite satisfacerea nevoilor generatiei actuale,
fara a compromite capacitatea generatiei viitoare de a le satisface
pe ale sale”.

Conceptul de întreprindere socială




Întreprinderea socială este o entitate comercială ce
desfășoară activități cu scop lucrativ (ca orice companie
obișnuită) dar care folosește profitul obținut pentru
crearea de noi locuri de muncă destinate persoanelor
defavorizate;
Întreprinderea de acest tip nu are ca scop principal
maximizarea profiturilor, ci îndeplinește strict o misiune
socială.

Economia sociala contribuie la:












schimbarea mentalităţilor ce caracterizează acum mediul
socio- economic din România.
dezvoltarea pluralismului pieţelor economice
dinamizarea dezvoltării economice
implementarea priorităţilor Uniunii Europene, în special a
strategiei Lisabona
construcţia unei economii generatoare de coeziune
socială
dezvoltarea inovativităţii şi flexibilităţii în domeniul
incluziunii sociale
creşterea oportunităţilor de ocupare

Caracteristicile Economiei Sociale:








Un concept care se regăseşte sub diverse forme în
majoritatea doctrinelor fundamentale economice.
Include actorii economici şi sociali care se caracterizează
în principal prin forma lor specifică de antreprenoriat
(cooperative, asociaţii şi fundaţii etc.).
Are la bază principiul solidarităţi.
Este un factor de coeziune socială.
Are la baza supremaţia individului în faţa profitului şi a
capitalului.

Ce pot face pentru dezvoltarea Economiei
Sociale?
1. Autorităţile şi instuţiile publice

a) Să promoveze conceptul de economie socială,

b) Să contribuie la realizarea unui cadru legislativ dedicat economiei
sociale,

c) Să ofere anumite facilităţi fiscale pentru aceste tipuri de
întreprinderi,

d) Să determine cât mai mulți actori – inclusiv din mediul economic
– să contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea economiei sociale,

e) Să sprijine prin acțiuni concrete dezvoltarea economiei sociale;
Ex: târguri de joburi,

f) Să includă în caietele de sarcini pentru achiziţiile făcute un set de
masuri minime cu caracter social.

Ce poate face pentru dezvoltarea
Economiei Sociale?
2. Societatea civilă
a) Să promoveze conceptul economiei sociale prin
încurajarea înfiinţării de întreprinderi sociale;
b) Să colaboreze cu autorităţile publice în
activități/proiecte/parteneriate menite să contribuie la
dezvoltarea economiei sociale,
c) Să apere principiul solidarităţii şi al responsabilităţii
sociale,
d) Să utilizeze fondurile structurale, în special Fondul Social
European, în vederea dezvoltării şi consolidării economiei
sociale.

Ce poate face pentru dezvoltarea
Economiei Sociale?
3. Mediul economic
a) Să încurajeze înfiinţarea de întreprinderi sociale/să vină în sprijinul
celor deja înființate
b) Să includă în strategiile de Corporate Social Responsibility măsuri
care pot contribui direct sau indirect la dezvoltarea economiei
sociale,
c) Să ţină cont, în dosarele de achiziţii pe care le realizează, de
implicarea socială a furnizorului,
d) Să colaboreze cu autoritățile publice și societatea civilă în proiecte
care contribuie la dezvoltarea economiei sociale,
e) Să participe, alături de stat, la constituirea unui fond de garantare
pentru microcreditele care se acordă pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea de întreprinderi sociale,
f) Să externalizeze anumite servicii sau activităţi rutiniere către entităţi
care activează în zona economiei sociale.

Avantajele dezvoltarii economiei
sociale:
Pentru mediul economic
a) Dezvoltarea economiei sociale contribuie la reducerea
sărăciei, crește nivelul de trai al comunităților locale și,
pe cale de consecință, duce la creșterea consumului de
produse/servicii
b) Implicarea companiilor în activități concrete cu caracter
social dezvoltă un nou tip de antreprenoriat –
antreprenoriatul responsabil – și creează un mediu de
afaceri etic,
c)
Antreprenoriatul responsabil și etic atrage și loializează
categorii noi de consumatori, contribuind, totodată, și la
motivarea angajaților companiilor.

Avantajele dezvoltarii economiei
sociale:
Pentru societate

Dezvoltarea economiei sociale atrage după sine îmbunătățirea
serviciilor de interes general și contribuie astfel la creșterea
nivelului de trai al comunităţilor locale

Creșterea gradului de implicare a societății civile conduce la
rezolvarea mai multor probleme de ordin social

Sursele financiare ce provin din activitatea întreprinderilor sociale
deschid noi oportunități de consolidare şi dezvoltare pentru
entitățile din zona societății civile

Prin utilizarea noilor surse de finanțare, organizațiile societății
capătă o mai mare autonomie financiară și independenţă faţă de
autorităţile publice

Cresc oportunitățile de inovare,

Se stimulează dezvoltarea durabilă și implementarea eficientă a
politicilor/strategiilor europene.

Servicii C.C.I. Bihor











activităţi de asistenţă şi consultanţă
Asistenţă Proprietate Industrială
Înscriere Gajuri în Arhiva Electronică de Garanţii
Reale Mobiliare
Certificate de Origine a Mărfurilor
Soluţionare Litigii Comerciale – prin Curtea de
Arbitraj Comercial
Standarde ASRO – prin CENTRU ZONAL BIHOR
Intermediere Obţinere Cod de Bare
Publicare Pierderi – Monitorul Oficial Partea III-A

Servicii C.C.I. Bihor
• Organizeaza cursuri de formare profesională a
adultilor:iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare
• Servicii de Contabilitate, Semnătura Electronică şi
Secretariat pentru firme
• organizează târguri, expoziţii, forumuri de afaceri
• vizează documentele comerciale externe;
• avizează existenţa cazurilor de forţă majoră
• organizează Topul Judeţean al firmelor şi alte
evenimente promoţionale
• organizează misiuni economice

Centrul BHB
• realizat de C.C.I. Bihor, prin Divizia sa de consiliere
pentru responsabilitate socială, oferă servicii gratuite
agenților economici dornici să își dezvolte afacerea întrun mediu durabil bazat pe:
• Parteneriate interne viabile cu angajații firmei;
• Minimizarea deșeurilor și reciclarea materialelor;
• Politici bune de piață bazate pe demersuri menite
a menține reputația întreprinderii;
• Politici comunitare performante care presupun o
angajare pozitivă în comunitatea locală ceea ce
contribuie la identificarea de noi piețe, clienți sau
oportunități de afaceri și facilitarea de noi
parteneriate.

Motto:
Jeremy Rifkin
“Valoarea reala, in al treilea mileniu, a companiilor
si a managerilor care le conduc, nu va fi data de
veniturile pe care le produc ci de numarul si
calitatea de relatii stabilite de acestea cu publicul
tinta si de referinta interna si externa”

Va multumesc pentru atentie!
Ec. BADEA CONSTANTIN
Director general

