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RESPONSABILITÁTE substantiv feminin: 1. Obligația de a efectua un lucru, de a accepta şi suporta consecințe-

le; răspundere. 2. Funcție, sarcină de responsabil; 3. Obligație sau necesitate morală de a 

răspunde, de a garanta pentru acțiunile sale sau de cele ale altora 
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Responsabilitatea socială este acea 
obligaţie morală a unui individ sau a 
unei instituţii de a acţiona în princi-
pal în beneficiul societăţii, pentru a 
păstra un echilibru între dezvoltarea 
economică şi bunăstarea societăţii 
şi a mediului înconjurător. 

În ceea ce priveşte indivizii, a fi res-
ponsabil din punct de vedere social 
înseamnă că fiecare are o obligaţie 
morală de a acţiona astfel încât oa-
menii din imediata lor vecinătate să 
nu fie afectaţi în mod negativ. 

Pentru corporaţii, acest lucru în-
seamnă a obține profit, contribuind 
totodată la dezvoltarea economiei, şi 
a obţine succesul în mod etic, res-
pectând legea, fără a neglija îmbu-
nătăţirea condiţiilor de viaţă a anga-
jaţilor lor şi a familiilor acestora, pre-
cum şi a membrilor comunității în 
care operează, dar şi de a proteja 
mediul înconjurător. 

La nivel instituţional, responsabilita-
tea socială înseamnă că instituţiile 
publice au  obligaţia faţă de societa-
te ca deciziile lor şi consecinţele 
acestora să  fie în beneficiul tuturor 
membrilor acesteia, iar nu în benefi-
ciul privat. 

Cât priveşte oamenii care acţionea-
ză în şi   în numele acestor instituţii - 
funcţionarii publici - responsabilita-
tea socială se traduce prin obligaţia 
morală de a îşi îndeplini îndatoririle 
profesionale faţă de toţi cetăţeni, în 
mod transparent, egal şi echidistant, 
cu rapiditate, seriozitate, profesiona-
lism şi integritate.  

Existenţa unei responsabilităţi socia-
le la nivelul instituţiilor publice, 
având bazele în etică, şi mai ales 
îndeplinirea acestei responsabilităţi 
de către acestea, generează un ni-
vel ridicat de încredere în acestea 
din partea cetăţenilor.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istoriile săptămânii 

Domnul X, şofer profesionist, se întoarce 

acasă după un drum greu, în care a condus 

sute de kilometri. Fiind ziua de naştere a 

soției sale, în ciuda oboselii, se hotărăşte să-i 

scoată pe aceasta şi pe fiul lor de 7 ani în 

oraş, pentru a sărbători. Simțindu-se bine 

alături de familie, domnul X bea şi câteva 

păhare de vin. La plecare, se simte uşor ame-

țit, combinația de alcool şi oboseală 

spunându-şi cuvântul. Pentru o clipă, îi trece 

prin minte să lase maşina acolo şi să cheme 

un taxi, dar, bazându-se pe faptul că e şofer 

profesionist, alege să conducă el, gândindu-

se că nu i se poate întâmpla tocmai lui vreo 

nenorocire. Pe drum, un alt şofer i-a tăiat 

calea. În mod normal, domnul X l-ar fi obser-

vat din vreme şi ar fi frânat, evitând acciden-

tul. Însă, distras şi cu reflexele încetinite, 

omul nu a reuşit să oprească la vreme, 

ciocnindu-se din plin cu cealaltă maşină. Din 

fericire, toți cei implicați au scăpat doar cu 

fracturi sau răni uşoare, dar consecințele ar fi 

putut fi tragice.  

Domnul primar Y are un buget limitat pentru 

reabilitarea clădirilor. Deşi perfect conştient 

că şcoala din apropiere este de ani de zile într

-o stare deplorabilă, fiind în pericol de prăbu-

şire , el alege să reabiliteze clădirea primăriei. 

Primăria era într-o stare decentă, dar edilul 

rămăsese cu gândul la construcția nouă şi 

modernă pe care şi-o făcuse primarul din 

localitatea vecină şi nu dorea să rămână mai 

prejos. Aşa că modernizează şi reutilează 

clădirea, îmbrăcând-o în panouri de sticlă. Cât 

despre şcoală, primarul se gândeşte că o va 

reabilita anul următor, deoarece dacă a rezis-

tat atâția ani, nu va păți ceva tocmai anul 

acela. Soarta însă face un cutremur relativ 

mic să se abată asupra regiunii, la numai o 

lună după inaugurarea noii primării. Plafonul 

şcolii, de mult brăzdat de crăpături mari,  

cedează, bucăți mari de beton prăbuşindu-se 

în sălile de clasă. Din fericire, cutremurul s-a 

produs într-o noapte, când şcoala era goală. 

Orice asemănare între cele două istorioare nu este întâmplătoare. Dacă le găsiți, înseamnă că vă 

pasă! Scrieți-ne și vom încerca să facem ceva ÎMPREUNĂ! 


