
 

 

 

 

 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură din Sibiu a participat împreună cu alte 20 de 

Camere din România, Bulgaria, Turcia şi Croaţia la programul CASE (Chambers towards Acquis 

Support and Business Ethics) al Eurochambres, program co-finanţat de Uniunea Europeană. 

 Prima etapă a acestui program, desfăşurată între lunile mai şi septembrie 2008 a avut drept 

scop creşterea nivelului de cunoaştere al companiilor din ţările participante în privinţa legislaţiei 

europene relevante pentru domeniul lor de activitate şi sprijinirea societăţilor pentru a fi în deplină 

concordanţă cu aceasta. 

 Începând cu luna octombrie se desfăşoară cea de-a doua componentă a programului pe tema 

responsabilităţii sociale corporative (CSR). De data aceasta Eurochambres, împreună cu Camerele 

de Comerţ locale implicate îşi propun să ajute companiile, în special cele mici şi mijlocii să îşi 

dezvolte o strategie coerenta de CSR, să înţeleagă şi să implementeze acest concept. 

 Primul pas pentru pentru o companie să devină responsabilă social este să înţeleagă exact ce 

presupune această responsabilitate, de ce trebuie să fie responsabilă social şi care sunt beneficiile 

acestei atitudini, dar, mai întâi de toate, să identifice corect toate părţile interesate. În acest sens ne 

propunem să informăm firmele care doresc să participeîn acest program despre ce înseamnă CSR şi 

ce beneficii pe termen lung le poate aduce. Totodată le putem oferi exemple de bune practici în 

domeniu ţi să oferim soluţii cât mai personalizate. Camera de Comerţ va concepe pentru fiecare 

companie un scurt raport conţinâand posibile strategii de CSR aplicabile în funcţie de domeniul de 

activitate si mărime. Fiecare firmă va fi liberă să aleagă punerea in practică a strategiilor oferite de 

Cameră. 

 Acest pas făcut de Camerele de Comerţ cu ajutorul Eurochambres se doreşte a fi startul 

procesului prin care din ce în ce mai multe companii mici şi mijlocii vor integra problemele sociale 

şi de mediu in operaţiunile lor de afaceri în mod voluntar. Comunitatea de afaceri va contribui astfel 

la dezvoltarea economică şi la creşterea calităţii vieţii. 

  

 


