Conferinţa Regională privind Responsabilitatea Socială a
Intreprinderilor din Regiunea Nord-Vest
În data de 14 octombrie ora 10,00 la Centrul de Instruire şi Marketing al CCI Maramureş, a avut loc
Conferinţa Regională privind Responsabilitatea Socială a Intreprinderilor din Regiunea Nord-Vest
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Birouri de Asistenţă pentru Promovarea Responsabilităţii
Sociale a Întrepinderilor”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul Major de intervenţie
3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”, proiect
realizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României, în parteneriat cu Ecosistemi SRL şi cu activa participare a
celor 42 de Camere de Comerţ şi Industrie Judeţene.
Agenda conferinţei a cuprins:
Cuvânt de bun venit – CCI Maramureş şi Responsabilitatea socială – Gheorghe Marcaş, Preşedinte
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş
Prezentarea proiectului: obiective, activităţi şi rezultate, Sabina Nicolella, expert RSI, Ecosistemi
RSI în România şi la nivel regional, Mihail Mărăşescu, formator RSI, Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş
RSI pentru consumul şi producţia durabilă, Sabina Nicolella, expert RSI, Ecosistemi
Relevanţa proiectului la nivel regional, Daniel Roşca, expert local RSI
Dezbateri privind implicarea firmelor, instituţiilor şi ONG-urilor în RSI
Bufet Suedez – Masă de prânz
În deschidere, dl. Gheorghe MARCAŞ, a
precizat că responsabilitatea socială presupune
revizuirea activităţilor firmelor din perspectiva criteriilor
etice, sociale şi de mediu precum şi satisfacerea
nenumăratelor aşteptări ale grupurilor cointeresate, de
care companiile depind: acţionari, angajaţi, clienţi,
furnizori,
comunitatea
locală,
organismele
guvernamentale, asociaţii de afaceri, concurenţi,
sindicate sau presă. „A funcţiona într-un mod
responsabil din punct de vedere social nu mai este de
mult o opţiune. Aceasta a devenit o cerinţă a întregii
societăţi”. (Rob Steel, Secretarul General al ISO).
Prima prezentare a expertului RSI din partea
partenerului principal al proiectului, Ecosistemi, Italia,
dra
Sabina NICOLELLA, a cuprins: Date generale ale
proiectului; Scopul proiectului; Activităţi; Analiza
situaţiei RSI în Romania; Rezultate ale chestionarului privind situaţia RSI în România (s-au prezentat sub formă
grafică răspunsul la cele mai importante întrebări ale sondajului făcut în anul 2010 de către CCI Teritoriale);
Analiza structurală a CCIT şi Programul de consolidare al capacitaţilor.
În următoarea prezentare, Mihail MĂRĂŞESCU, formator RSI în cadrul CCI Maramureş, a făcut o scurtă
prezentare a RSI în România şi la nivel regional. Prezentarea a cuprins câteva documente cheie ale politicii UE
care încurajează comunitatea de afaceri şi instituţiile publice naţionale şi locale pentru promovarea şi asimilarea
RSI şi câteva exemple de cum a fost abordată responsabilitatea socială în Danemarca, Italia şi SUA. Apoi s-a
trecut în revistă câteva proiecte ale Sistemului Cameral şi ONG-uri din România. Partea a doua a prezentării a
cuprins elementele principale ale standardului de bază în acest domeniu, ISO 26000:2010 - Linii directoare privind
responsabilitatea socială: Principiile responsabilităţii sociale; 2 practici fundamentale ale responsabilităţi sociale;
temele principale (management organizaţional, drepturile omului, practici de muncă, mediu, practici echitabile,
domenii de acţiune referitoare la consumatori, implicarea şi dezvoltarea comunităţilor) şi domeniile de acţiune;
integrarea responsabilităţii sociale în ansamblul organizaţiei. ISO 26000 este unul din cele mai puternice
instrumente de responsabilitate socială care vine în sprijinul organizaţiilor să treacă de la bunele intenţii la faptele
bune. În finalul prezentării standardului s-au prezentat beneficiile responsabilităţii sociale aşa cum sunt ele
prezentate de către experţii internaţionali în acest domeniu în standardul de referinţă. Prezentarea s-a încheiat cu
oferta CCI Maramureş, prin Biroul de asistenţă pentru Responsabilitatea Sociala a Întreprinderilor, care oferă
firmelor, autorităţilor publice şi ONG-urilor informaţiile necesare, asistenţă şi consultanţă pentru planificarea şi
punerea în aplicare a unui program RSI:
• Centru de informare cu privire la RSI
• Standardul SR ISO 26000:2011 Linii directoare privind responsabilitatea sociala
• Cercetare, educaţie şi formare (cursuri la sediul solicitantului sau la sediul CCI MM)
• Consultanta privind problemele RSI
• Dezvoltarea reţelelor RSI
• Consolidarea dialogului cu părţile interesate de RSI
• Premiile RSI

A doua prezentare făcută de Sabina NICOLELLA a început cu definiţia responsabilităţii sociale după
standardul ISO 26000: “Caracteristica principală a responsabilităţii sociale este dorinţa unei organizaţii de a integra
considerente de mediu şi sociale în propriile procese decizionale, şi capacitatea de a-şi asuma răspunderea pentru
impacturile generate de propriile decizii şi activităţi asupra societăţii şi mediului înconjurător. Acest lucru implică un
comportament transparent şi etic care contribuie la dezvoltarea durabilă, respectarea legilor în vigoare şi este
coerent cu practicile internaţionale. În plus, este nevoie ca responsabilitatea socială să fie integrată transversal în
întreaga organizaţie, să fie pusă în practică în toate relaţiile sale şi să ţină cont de interesele părţilor interesate.”. A
continuat cu: Avantajele recunoscute ale RSI; Câteva date despre bunurile de consum ... şi produsele financiare;
Green jobs; Europa 2020; Creştere durabilă; 5 obiective europene pentru 2020; Obiective pentru strategia Europa
2020; Bugetul european 2014-2020; La o criză structurală …. trebuie o modificare structurală; Responsabilitate
structurală.
În continuarea lucrărilor conferinţei a luat cuvântul dl. Daniel ROŞCA, expert RSI local, care a lucrat câţiva
ani în domeniul responsabilităţii sociale la MICROSOFT. În expunerea sa a precizat că o firmă este responsabilă
social în primul rând prin modul cum „face” banii, şi nu cum îi cheltuieşte prin programe de responsabilitate socială.
“Asta înseamnă că firmele trebuie să gândească responsabil modelul de afaceri şi să îşi propună să fie echitabili
faţă de părţile interesate (clienţi, angajaţi, furnizori, alte organizaţii) şi mediu. În acest sens firmele ar trebui să se
alinieze principiilor de dezvoltare durabila promovate la nivel global, naţional şi local. Se întâmplă de prea multe ori
ca firme cu impact negativ asupra mediului sau societăţilor să îşi “spele” imaginea publică prin campanii
filantropice, de exemplu. Implicarea în comunitate este binevenită dar în primul rând compania trebuie să fie
responsabilă faţă de modelul de afaceri practicat.”
Ultima parte a conferinţei a fost dedicată
dezbaterilor privind implicarea firmelor, instituţiilor şi
ONG-urilor în RSI.
Primul care a luat cuvântul a fost dl.
Gheorghe IULIAN, director tehnic la Universal Alloy
Corporation Europe cu prezentarea „Universal
Alloy Corporation Europe Promptitudine,
Calitate, Implicare Civică”. “Din 2009 am devenit
parte a unei comunităţi de oameni harnici,
credincioşi şi oneşti, împreună cu care dorim să
construim un viitor mai bun. Noi credem cu tărie că
evoluţia unei comunităţii nu poate fi bazată decât pe
solidaritate şi implicare civică, de aceea am decis să
ne implicăm în problemele acestei comunităţi.
Domenii de implicare socială:
- Învăţământ: Învăţământul primar şi gimnazial (Dotarea şcolilor din comuna Dumbrăviţa cu echipamentul
necesar desfăşurării adecvate a programei de învăţământ; Dotarea şcolilor cu toalete ecologice - Şcoala
Rus; Sponsorizarea de tabere de creaţie şi de tabere de limba engleza) Formarea locală a viitorilor
angajaţi (Înfiinţarea unei scoli profesionale în Dumbrăviţa; Cursuri de perfecţionare a forţei de muncă în
cooperare cu Universitatea de Nord Baia Mare).
- Sănătate: Proiecte de asistenţă medicală (Bătrânii satului sunt cei care dau identitatea, valorile şi
fundamentul dezvoltării oricărei localităţii, de aceea, trebuie să avem grijă de sănătatea lor).
- Păstrare şi promovare a tradiţiei din zonă (Credinţa, cultura şi folclorul reprezintă testamentul sacru al
dăinuirii noastre peste veacuri, de aceea înţelegem să le sprijinim. Susţinerea locaşurilor de cult).
- Ne implicăm în dezvoltarea comunei şi susţinem producătorii agricoli locali.
- Credem în protecţia mediului şi educaţie ecologică.”
Din partea firmei EATON ELECTRO PRODUCŢIE S.R.L. doamna Mihaela GRIB a început prin a spune că
„a face afaceri corect” – este unul dintre principiile Eaton. „Responsabilitatea este o parte a culturii noastre Eaton,
facem ceea ce este corect pentru noi toţi, pentru clienţi, furnizori şi alte părţi interesate, pentru comunitate, pentru
a da fiecăruia dintre noi o latura competitivă. Adoptarea unui comportament etic, prin respectarea Codului de Etică,
a valorilor şi filozofiei Eaton, respectarea angajaţilor noştri prin crearea unui mediu de lucru plăcut, respectarea
furnizorilor şi a clienţilor, oferindu-le servicii şi produse de calitate, respectarea legii pentru ca ea este esenţială
pentru durabilitatea afacerii noastre, protejarea mediului prin participarea la acţiuni de ecologizare, plantare copaci,
colectarea selectiva a deşeurilor, amenajare de parcuri şi locuri de joacă pentru copii, implicarea în comunitate prin
colinzi oferite de către Corul Eaton în fiecare an în preajma sărbătorilor de iarnă caselor de bătrâni, orfelinatelor,
pentru a le aduce un zâmbet şi bucurie în sufletele lor, cadouri oferite copiilor de la şcoala cu dizabilităţi Gârdani,
dotarea Centrului Medical de Permanenţă Farcaşa cu mobilier adecvat, cu aparatură medicală necesară, materiale
medicale, dotarea ambulanţei de pe raza comunei Fărcaşa cu echipament medical de urgenţă, susţinerea
activităţilor în domeniul medico-sanitar, susţinerea echipei locale de fotbal Eaton Fărcaşa sunt doar câteva acţiuni
de responsabilitate socială a firmei noastre.
Anul acesta am aniversat 100 de ani de la fondarea companiei Eaton, ceea ce ne face să fim mândri de
moştenirea noastră excepţională şi de faptul că suntem un brand puternic. Odată cu această aniversare, în 13
august, EATON Electro Producţie S.R.L. a sărbătorit 10 ani de existenţă. În cadrul acestei manifestări toţi angajaţii
împreună cu familiile lor au avut posibilitatea de a vizita şi a cunoaşte mai bine fabrica noastră şi de a se bucura de

spectacolul cultural-artistic pregătit special pentru ei. Au avut loc o serie de activităţi printre care şi cântece oferite
de către corul Eaton, manifestare din partea echipei de pompieri voluntari Eaton, prezentarea programului de
Wellness pentru sănătatea angajaţilor. Copiii au fost în lumea lor prin locul de joacă special amenajat.”
Dl Ion Nicolae POP, administratorul firmei PIN PLUS PIN SRL din Baia Mare a făcut o scurtă prezentare a
modului în care înţelege şi implementează responsabilitatea socială, dând în final o definiţie personală a
responsabilităţii sociale: “Responsabilitatea Socială a Întreprinderilor se identifică cu toate acele acţiuni,
evenimente, cursuri, mijloace diverse … neobligatorii, după lege, care ajută: firma, angajaţii şi comunitatea să
trăiască şi să muncească mai bine, pe termen: scurt, mediu şi lung. Ele implică educaţia profesională, dezvoltarea
personală, inclusiv administrarea optimă a mediului. Sunt o rezultantă a promovării/implementării bunului simţ
individual şi colectiv şi o consecinţă a conştiinţei comune superioare a speciei umane.”
Din partea Primăriei FĂRCAŞA, secretarul comunei FĂRCAŞA, dra Rodica GIURGIU a prezentat
„Responsabilitatea socială a comunei Fărcaşa” „Pentru o unitate administrativ-teritorială, respectiv pentru
autorităţile locale de la nivelul unităţii administrativ teritoriale, responsabilitatea socială are o arie de cuprindere mai
largă decât în cazul unei întreprinderi (societăţi). Aceasta pentru că toate acţiunile întreprinse trebuie să fie,
conform legii, în slujba cetăţeanului, pentru cetăţean, astfel încât acestea nu pot fi realizate decât cu
responsabilitate socială. Mai mult decât atât, unul dintre principiile care stă la baza organizării şi funcţionării
administraţiei publice în unităţile administrativ-teritoriale este cel al consultării cetăţenilor în soluţionarea
problemelor locale de interes deosebit (art.2 alin.(1) Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare).
Aşadar, conceptul de responsabilitate socială nu este o noutate pentru comuna Fărcaşa, care, începând cu
anul 2000, a înţeles să asigure cetăţeanului serviciile de care are nevoie, la nivel local, evitând astfel deplasarea lui
în alte localităţi, pe de o parte şi contribuind la creşterea nivelului de trai şi a climatului de siguranţă publică, pe de
altă parte. În aceste condiţii, în acest moment, la nivelul comunei Fărcaşa sunt organizate şi funcţionează: serviciul
public de salubrizare, serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor, centru medical de permanenţă, formaţiune de jandarmi, punct de lucru al detaşamentului de pompieri
Baia Mare, serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă. Desigur că unele dintre acestea, chiar dacă îşi au sediul pe
raza comunei Fărcaşa, asigură servicii pentru o arie mai extinsă, în zona Codrului, respectiv pentru comunele care
fac parte din Asociaţia Microregiunea de dezvoltare economico sociala a Tării Codrului, în parteneriat cu Camera
de Comerţ şi Industrie Maramureş. Multe dintre acţiunile derulate pe raza comunei Fărcaşa beneficiază de sprijinul
marilor agenţi economici, precum SC EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL. În acest fel concură responsabilitatea
socială a firmei pentru cei 1800 de angajaţi, dintre care jumătate de pe raza comunei Fărcaşa şi responsabilitatea
socială a autorităţilor locale pentru cel puţin aceiaşi oameni, care sunt parte a colectivităţii locale. În condiţiile
existenţei însă a unor asemenea agenţi economici la nivel local, responsabilitatea autorităţilor se manifestă şi faţă
de aceştia. Nu poţi pretinde să ai investitori străini, dacă tu, autoritate locală nu poţi asigura condiţii minime de
funcţionare, şi vorbim aici în primul rând de utilităţi.
Aşadar responsabilitatea socială poate fi considerat un alt principiu după care se organizează şi
funcţionează unităţile administrativ-teritoriale, alături de cel al descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării
serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în
soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.”
Dl. Sorin POP, preşedintele FEDERAŢIEI ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE din jud. Maramureş
a venit cu 3 propuneri concrete de implicare a CCI Maramureş în responsabilitatea socială. Propunerile vizează în
mod special abordarea pe termen scurt (conştientizare, maximizarea valorii adăugate), mediu (educaţie,
conştientizare) şi lung (a civismului corporatist). Propune participarea şi implicarea tuturor factorilor interesaţi la
negocierea priorităţilor locale pentru agenda UE 2020.
Conferinţa regională s-a încheiat tot prin cuvântul preşedintelui CCI Maramureş, dl. Gheorghe MARCAŞ,
care a prezentat pe scurt implicarea CCI Maramureş în responsabilitatea socială:
- Dezvoltarea comunităţilor jud. Maramureş prin înfiinţarea celor 4 Microregiuni de dezvoltare economicosocială (Microregiunea Ţara Maramureşului, Microregiunea Tara Lăpuşului, Microregiunea Tara Codrului,
Microregiunea Tara Chioarului), CCI Maramureş fiind iniţiatorul şi membru fondator al celor 4 Microregiuni.
- Implicare în domeniul sănătăţii prin organizarea diferitelor evenimente în cadrul expoziţiilor anuale
MaraMedica.
- Diverse evenimente şi manifestări în cadrul expoziţiilor „Turism Tradiţii Cultură”.
- Iniţiatorul şi membru fondator al Asociaţiei Antileucemie Maramureş.
Această Conferinţă regională a stârnit interesul întregii comunităţi din jud. Maramureş. Au fost prezenţi în
sală peste 70 persoane, reprezentanţi ai 15 firme, 8 instituţii publice, 6 ONG-uri, 6 primării, ai Universităţii de Nord
Baia Mare, BRD şi, desigur, presa locală. Au luat de asemenea parte reprezentaţii Camerelor de Comerţ şi
Industrie din Regiunea Nord-Vest: Bistriţa-Năsăud, Cluj, Satu Mare şi Sălaj. Sperăm că este un bun început pentru
mediul de afaceri şi social din judeţul nostru pentru a promova şi implementa programe de responsabilitate socială.
Mihai MĂRĂŞESCU

