
Rezumat 

 

Teza noastră de abilitare a pornit de la faptul că responsabilitatea socială reprezintă un 

concept global, situat la granița mai multor discipline de studiu, ceea ce ne-a permis să 

propunem o abordare inovativă a sa, apelând la cunoștințe din diverse domenii precum 

economia, sociologia, managementul și marketingul. Caracterul interdisciplinar al acestei 

abordări în domeniul științelor economice a necesitat acces la numeroase surse de informații, o 

documentare solidă axată în special pe literatura de specialitate străină și un transfer pronunțat 

de cunoștințe din domenii variate, dar intercorelate.  

În cadrul acestei lucrări ne-am propus prezentarea:  

 conceptului de responsabilitate socială și analizarea rezultatelor unei cercetări 

privind opiniile studenților referitoare la responsabilitatea socială a unei instituții de 

învățământ superior din România; 

 principalelor realizări științifice ale candidatului din domeniile managementului, 

administrării afacerilor, marketingului și comerțului; 

 principalelor realizări profesionale și academice ale candidatului; 

 planurilor de evoluție și dezvoltare ale carierei profesionale, științifice și academice .    

Teza de abilitare cuprinde cinci capitole și referințe bibliografice.  

În prima parte a capitolului 1 al lucrării am abordat conceptul de responsabilitate socială 

din perspectiva evoluției sale istorice. Apoi, am analizat cadrul conceptual al responsabilității 

sociale, reliefând principalele principii și teorii, și ne-am focalizat atenția asupra responsabilității 

sociale corporative.  

În perioada preistorică oamenii se ajutau între ei pentru a supraviețui, iar triburile sau 

clanurile aveau grijă de membrii lor. Mai târziu, au luat ființă organizațiile politice și cele 

religioase care au oferit ajutor celor aflați în nevoie. Originea activităților filantropice se pierde 

în negura vremurilor. Rețele sociale informale și asociații organizate oficial au inițiat acțiuni 

caritabile în Grecia antică și în Imperiul Roman. Filosofii antici au fost primii care au abordat 

problema bunăstării în corelație cu alte concepte precum binele, dreptatea, etica sau morala. Mai 

târziu, ghildele au fost cele care asigurau membrilor lor: 

 securitate personală; 

 mijloace de trai rezonabile; 



 un anumit statut social. 

În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, muncitorii erau exploatați în mod sistematic și 

adesea brutal de către deținătorii de capitaluri (de exemplu, condiții de muncă insalubre, salarii 

mici). Activitățile filantropice specifice secolului al XVIII-lea reprezentau o formă de caritate în 

spațiul anglo-saxon și american, adică o atitudine de generozitate care determina un 

comportament mărinimos față de ceilalți. 

Explozia industrialismului a  necesitat o numeroasă forță de muncă și, de aceea, o parte a 

oamenilor de afaceri a înțeles că trebuia să acorde mai multă considerație angajaților lor. Un 

amestec de motive strict personale (de exemplu, obținerea de profit) și responsabilitate față de 

muncitori (de exemplu, asigurarea unor condiții de muncă mai bune) le-a călăuzit acțiunile în 

cadrul noii societăți industriale. În acest sens, prin experimentul social pe care l-a inițiat în cadrul 

fabricii sale, R. Owen a urmărit crearea unei comunități durabile în New Lanark. Partizan al 

tezelor deterministe care consideră că omul este produsul mediului în care trăiește, Owen a adus 

mai multe inovații pentru acele timpuri, respectiv: 

 a redus numărul orelor de muncă; 

 a creat condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase;   

 a înființat școli pentru copii și adulți; 

 a renovat clădirile de locuit ale angajaților; 

 nu a mai permis copiiilor să muncească.  

Primul mare filantrop modern, G. Peabody, a înființat Peabody Education Fund în SUA și 

Peabody Donation Fund în Anglia prin intermediul cărora a donat milioane de dolari muzeelor și 

instituțiilor de învățământ din cele două țări. Industriașul american J. H. Patterson a ales și el să 

cedeze angajaților săi o mare parte din avere prin introducerea așa-numitei mișcări a “bunăstării 

industriale” în viața întreprinderii. 

T. J. Kreps a afirmat că afacerile nu sunt separate de comunitate, iar activitatea 

întreprinderilor constituie o funcție a vieții comunității. Oamenii de afaceri fac parte din 

comunitate tot așa cum acțiunile pe care le inițiază fac parte din activitatea comunității. Prin 

urmare, concluziona Kreps, firmele trebuie să-și ocupe locul lor în ierarhia organizațiilor care 

servesc comunitatea. În scopul identificării, măsurării și estimării performanței sociale a 

companiilor, T. J. Kreps a utilizat pentru prima dată conceptul de “audit social” în anul 1931. La 

rândul său, C. I. Barnard considera că o organizație durabilă depinde de calitatea 



managementului său, care se bazează pe moralitate. De aceea, o înaltă responsabilitate este 

necesară în orice organizație, indiferent de talia sa. 

Era modernă a responsabilității sociale a debutat în anul 1953 atunci când H. R. Bowen, 

considerat drept “părintele” responsabilității sociale, a publicat lucrarea “Social Responsibilities 

of the Businessman”. El a oferit prima definiție a responsabilității sociale în afaceri și a 

considerat responsabilitatea socială corporativă drept o cale de a integra valorile societății cu 

interesele acționarilor. 

În ultimele decenii ale secolului trecut, K. E. Goodpaster și J. B. Mathews Jr. au susținut 

faptul că orice corporație poate și trebuie să aibă conștiință, iar R. E. Freeman a lansat în 

domeniul managementului teoria părților interesate ca un model integrator al întreprinderilor și 

societății, considerând că firmele există pentru a servi interesele acestor părți (de exemplu, 

angajații). 

Orice responsabilitate pe care un individ sau o organizație o are față de societate se 

numește responsabilitate socială. Literatura de specialitate oferă numeroase definiții ale 

conceptului de responsabilitate socială a organizațiilor, fără a exista însă una unanim 

recunoscută. Responsabilitatea socială corporativă desemnează o nouă atitudine a 

întreprinderilor, îndreptată spre stabilirea unui parteneriat durabil cu societatea. Printre trăsăturile 

caracteristice ale organizațiilor responsabile din punct de vedere social se numără: 

 o mai mare încredere din partea publicului; 

 o bună reputație în cadrul comunității/societății în cadrul căreia activează; 

 angajați loiali, morali și de încredere; 

 locuri de muncă mai sigure; 

 relații pozitive cu părțile lor interesate; 

 o eficiență crescută a utilizării resurselor lor etc. 

În capitolul 2 al tezei am pornit de la ideea conform căreia deși responsabilitatea socială a 

fost promovată mai ales în lumea afacerilor de către marile corporații multinaționale și 

transnaționale, aceasta a devenit o chestiune importantă și pentru alte tipuri de organizații 

precum universitățile (Toma și Marinescu,  2011b). Universitățile actuale sunt atât organizaţii 

economice, cât şi socio-umane. Prin urmare, acestea au responsabilităţi sociale la fel cum au şi 

corporațiile. O atitudine responsabilă din punct de vedere social la nivelul unei universități îi 



impune acesteia angajamente etice, sociale și de mediu, legături cu părţile interesate şi o 

consistenţă a comportamentului său pe termen lung. 

Pornind de la cele expuse mai sus au apărut două întrebări interconectate pentru care noi nu 

avem încă o situaţie exactă în universităţile româneşti, respectiv: 

 Care este nivelul cunoașterii conceptului de responsabilitate socială în rândul 

studenților unei universități/facultăți românești ?  

 Cum sunt percepute activităţile specifice responsabilității sociale ale unei 

universităţi/facultăți româneşti de către studenţii săi și care este impactul acestor 

activităţi asupra studenţilor ?  

Pentru a obţine răspunsuri la aceste întrebări am efectuat o cercetare științifică privind 

responsabilitatea socială în mediul universitar (Toma, 2013), care s-a desfășurat de-a lungul a doi 

ani universitari consecutivi (2010/2011 și 2011/2012) la Facultatea de Administrație și Afaceri 

(FAA) din cadrul Universității din București (UB). Rezultatele obținute au arătat faptul că 

studenții FAA sunt interesați de problematica vastă a responsabilității sociale în mediul 

universitar, după cum urmează: 

 Majoritatea studenților consideră că FAA/UB manifestă o atitudine responsabilă în 

raport cu studenții săi. 

 Majoritatea studenților apreciază că FAA/UB are o strategie coerentă în privința 

dezvoltării viitoarelor acțiuni specifice responsabilității sociale. 

În capitolul 3 am prezentat succint principalele realizări științifice din domeniile 

managementului, administrării afacerilor, marketingului și comerțului, în care s-a concentrat 

majoritatea articolelor și cărților publicate, iar în capitolul 4 principalele realizări profesionale 

și academice. În timpul celor 20 de ani de carieră universitară, am publicat peste 40 de cărți în 

calitate de unic autor sau coautor și peste 100 de articole, dintre care 6 articole indexate ISI, și 

comunicări științifice în reviste de specialitate sau în volumele unor manifestări științifice. Am 

absolvit cursurile Facultăților de Electromecanică navală, Comerț- Marketing și Sociologie, și 

am obținut titlul de doctor în Economie și Sociologie. 

În capitolul 5 am arătat că planurile de evoluție și dezvoltare ale carierei  

profesionale, științifice și academice se află în strânsă interdependență deoarece evoluția viitoare 

a carierei mele este legată de mediul academic. În condițiile apariției unor multiple schimbări în 



sistemul învățământului superior atât pe plan intern, cât și pe plan internațional, consider că 

accentul trebuie pus pe consolidarea și diversificarea activităților din cadrul: 

 programelor de licență de la cele patru specializări ale Facultății de Administrație și 

Afaceri (Administrație publică, Administrarea afacerilor, Marketing, Business 

Administration),  

 programelor de masterat Consultanță în afaceri și Business Consulting,  

 Centrului de Strategii Organizaționale și Leadership al Universității din București 

(CSOL-UB), 

 cercului studențesc ”Afaceri, Etică și Responsabilitate socială” (AERS). 

Nu în ultimul rând intenționez să particip și în viitor la realizarea unor proiecte de 

cercetare pe plan național și internațional și la dezvoltarea activității editoriale a revistelor 

Amfiteatru Economic, Manager și Economy&Business. Publicarea unor articole și cărți de 

specialitate va rămâne una dintre preocupările mele științifice constante împreună cu participarea 

la conferințe internaționale în România și în străinătate. 

 

 

 

 

 

 


