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1. Introducere

Оn ultimii ani am fost martorii unei creşteri exponenţiale a numărului de iniţiative legate de
conceptul de responsabilitate socială a corporaţiilor (RSC), aceasta fiind urmarea directă a unui
nivel sporit de conştientizare оn rвndurile publicului cuprivire la problemele sociale şi de mediu.
Оn consecinţă, programele de investiţii оn оmbunătăţirea condiţiilor de muncă, оn susţinerea
muncii decente, оn protejarea mediului, оn realizarea unor produse neagresive faţă de mediu,
precum şi оn sprijinirea comunităţilor locale ocupă un loc prioritar pe agenda multor organizaţii.

Ca şi оn cazul altor iniţiative similare, ritmul adoptării celor mai bune practici de RSC a fost mai
lent оn cadrul companiilor dinţările aflate оn tranziţie, chiar dacă acestea sunt noi state membre
ale Uniunii Europene, cum este cazul Romвniei şi Bulgariei. Motivele diferenţelor de ritm оn
care companiile adoptă practicile de RSC variază de la problemele curente de competitivitate pe
piaţă şi pвnă la limitarea nivelului de resurse pe care le pot aloca acestui scop. Din punctul nostru
de vedere, un factor important este constituit de faptul că organizaţiile nu оnţeleg pe deplin
beneficiile pe care le poate aduce adoptarea acestor noi practici.

De asemenea, printre impedimentele оn calea adoptării şi succesului iniţiativelor RSC se află
neintegrarea acestora оn cadrul strategiilor companiilor, precum şi lipsa instrumentelor adecvate
de măsurare a reuşitei acestor iniţiative. Mai mult decвt atвt, deşi un efort de inovare este vizibil
printre companiile din aceste ţări, realitatea dovedeşte că acesta nu se reflectă оntotdeauna оn
creşteri ale performanţelor organizaţionale. Ca urmare, cele mai multe dintre firme preferă s ă
participe la iniţiative singulare оn loc de a seimplica оn programe de durată, ceea ce minimizează
posibilitatea de a introduce practici sustenabile cu şanse de reuşită.

Explicaţia faptului că, pentru majoritatea companiilor, practicile de responsabilitate socială sunt
fie necunoscute, fie lipsite de succes este complexă. Spre exemplu, există organizaţii care
implementează practici de RSC din preocupare faţă de imaginea publică. O altă cauză este dată
de practicile unor companii de a-şi defini politicile corporatiste raportвndu-se exclusiv la
cerinţele legale, care nu prevăd facilităţi pentru оncurajarea unor programe de RSC pe termen
lung.

Multitudinea definiţiilor conceptului de responsabilitate socială corporatistă ş i a punctelor de
vedere referitor la modul de implementare a acestuia reprezintă un un alt factor care explic ă
lipsa de interes faţă de RSC. De remarcat, totu şi, că abordarea recomandată de Uniunea
Europeană este aceea de implementare voluntară a practicilor de RSC. Motivaţia acestei opţiuni
este aceea că reglementarea excesivă inhibă creativitatea şi capacitatea de inovaţie a companiilor,
reducвndu-le, astfel, competitivitatea.

Pe de altă parte, se consider ă că lipsa normelor de natură non-voluntară, precum regulamentele
şi legile, poate determina companiile să se complacă оn starea existentă şi să iniţieze prea puţine
măsuri de оmbunătăţire. Această tendinţă este confirmată atвt de articolele şi reportajele difuzate
de mass media cвt şi de către membrii societăţii, consumatori şi comunităţi.

Se ridică, prin urmare, оntrebarea: care este rolul companiilor şi/sau al celorlalte organizaţii
private cu privire la responsabilitatea socială? Din nefericire, nu există un răspuns direct şi unic
la această оntrebare. Problema fundamentală este dacă practicile de RSC sunt impuse
companiilor sau dacă sunt asumate voluntar, deoarece, pentru ca practicile să fie de succes,
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trebuie să aibă un impact pozitiv multiplu, asupra profitului companiei, asupra condiţiilor de
muncă, asupra societăţii şi a mediului оnconjurător.

Mai este un drum lung de stră ăb tut pвnă cвnd practicile de RSC vor fi parte integrantă a
strategiilor şi culturilor organizaţionale ale majorităţii entităţilor private şi publice din ţări
precum Bulgaria şi Romвnia. Documentul de faţă se doreşte a fi un efort de susţinere a
introducerii practicilor de RSC оn mediile de afaceri din Bulgaria şi Romвnia. Lucrarea se
concentrează asupra unui aspect foarte important, şi anume evaluarea nivelului de excelenţă al
practicilor de RSC оn companii.

Lucrarea este strвns conectată la contextul eforturilor generale de prevenire a excluziunii de pe
piaţa muncii prin оncurajarea responsabilităţii sociale a corporaţiilor. Documentul propune o
metodologie de monitorizare şi evaluare a performanţelor de RSC ale companiilor,
concentrвndu-se asupra unor elemente specifice, precum integrarea şi retenţia persoanelor care,
din diverse cauze, se confruntă cu dificultăţi оn găsirea unui loc de muncă.

Оn cadrul metodologiei, responsabilitatea socială a companiilor este definită ca „suma practicilor

aplicate de o companie оn scopul prevenirii şi rezolvării problemelor sociale sau al reducerii

impactului acestora”. Această definiţie accentuează acţiunile concrete de promovare a unei pieţe
a muncii sensibile faţă de riscul de excluziune al grupurilor defavorizate. Pentru evaluarea
performanţelor, RSC se оmparte оn acţiuni menite să:

x prevină excluziunea socială оn rвndul forţei de muncă;
x menţină angajaţii care riscă excluziunea socială;
x reintegreze persoanele care au fost excluse de pe piaţa muncii.

Evoluţiile şi schimbările petrecute оn practicile de RSC sunt văzute atвt din perspectiva
angajaţilor, cвt şi din aceea a angajatorilor.

2. Angajament pentru excelenţă оn practicile de RSC

Acest angajament reprezintă o asumare de către organizaţiile aflate la оnceput de drum оn
domeniul responsabilităţii sociale a unui nivel de excelenţă оn aceste practici, vizвndu-se cu
precădere programele orientate către nevoile grupurilor marginalizate pe piaţa muncii. Scopul
acestui instrument este de a sprijini companiile să оşi evalueze nivelul curent de performanţă оn
RSC şi să оşi stabilească priorităţile de оmbunătăţire a acestor programe sociale. Procesul are trei
etape:

Etapa 1 presupune efectuarea unui proces de autoevaluare la nivel de management, bazat pe 7
criterii. Scopul este de a obţine o imagine de ansamblu asupra performanţei sociale, prin
raportarea la un cadru prestabilit utilizat de către organizaţiile care joacă rolul de model оn
domeniul practicilor de RSC. Evaluarea va avea ca rezultat practic identificarea, nivelul
companiilor, a domeniilor specifice care necesită оmbunătăţiri.

Etapa 2 constă оn verificarea rezultatelor autoevaluării de către un monitor independent, care face
o vizită la faţa locului şi ajută compania să оşi оnţeleagă situaţia curentă şi obiectivele pe termen
lung оn domeniul RSC. Prin studierea documentaţiei adecvate şi prin participarea la оntвlnirişi
discuţii, monitorul RSC se va familiariza оn prealabil cu programele sociale ale companiei оn
cauză. Ulterior, pe parcursul unei vizite la faţa locului, care, оn mod obişnuit, durează o zi sau
două, el apreciază nivelul de performanţă socială al companiei.
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Etapa 3 necesită dezvoltarea acţiunilor de оmbunătăţire menite să aducă companiei atingerea
nivelului dorit de excelenţă. Setul de acţiuni va urmări un plan stabilit pe baza concluziilor
desprinse din acţiunea de autoevaluare şi din vizita la faţa locului, precum şi a comparării cu un
model de excelenţă оn RSC. Planul de acţiune va fi pus la punct de către companie оmpreună cu
un expert RSC experimentat şi instruit оn acest sens.

Implementarea planului de acţiune şi atingerea nivelului de excelenţă propus pot fi realizate оn
orice moment, oferind companiilor dreptul de a folosi, оn eforturile lor strategiceşi operaţionale
ulterioare, certificarea de excelenţă оn RSC.

De ce un angajament pentru excelenţă оn practicile de responsabilitate socială?

Pentru companiile angajate оn atingerea unui nivel ridicat de excelenţă оn RSC, este necesară
motivarea grupurilor cointeresate (stakeholders) interne pentru a genera impulsul iniţial necesar
demarării activităţilor de оmbunătăţire a performanţei sociale. Pentru acest nivel, metodologia de
faţă pune la dispoziţie o modalitate simplă ş i practică de acumulare a cunoştinţelor şi a
experienţei privind modelul de excelenţă оn RSC.

Monitorizarea şi evaluarea obiectivelor

Metodologia oferă modalităţi simple şi practice de ghidare a companiilor către obţinerea
excelenţei оn CSR, fiind destinată acelor companii care doresc:

x să afle mai multe despre cum poate fi administrată o companie sau o unitate operaţională
din cadrul companiei prin intermediul autoevaluării, precum şi să-şi identifice punctele
forte sau zonele care pot fi оmbunătăţite, prin raportarea la modelele de management cele
mai utilizate;

x să cunoască procesele structurate prin care pot identifica, ierarhiza, documenta şi
implementa activităţi pentru оmbunătăţirea programelor de RSC;

x să obţină din surse externe un feedback constructiv privitor la modalităţile de
implementare a propunerilor de оmbunătăţire, precum şi referitor rezultatele obţinute;

x să obţină o recunoaştere a eforturilor lor iniţiale menite să ducă nivelul de
responsabilitate socială a companiei оn sfera excelenţei.

Beneficii

Motivele pentru care o companie ar trebui să introducă acest model, precum şi beneficiile
derivate din implementarea acestuia sunt următoarele:

x compania doreşte să ş tie cum pot fi identificate zonele de RSC care pot fi оmbunătăţite
prin autoevaluare, оntr-un mod simpluşi practic;

x compania doreşte să ierarhizeze, să documenteze şi să implementeze activităţile de
оmbunătăţire оntr-un mod mai structuratşi riguros;

x compania doreşte să obţină din surse externe experimentate un feedback constructiv cu
privire la proiectele de оmbunătăţire pe care le-a implementat şi la rezultatele pe care le-a
obţinut. Feedback-ul primit o va ajuta să оşi concentreze activităţile ulterioare de
оmbunătăţire şi va putea servi drept element de input оn cadrul planului de afaceri;

x compania doreşte să beneficieze de o recunoaştere a nivelului său de responsabilitate
socială. Vor fi recunoscute eforturile ini ţiale din momentul debutului implementării
sistematice a instrumentelor de excelenţă;
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x compania vizează oportunitatea de a se raporta la performanţele altor organizaţii,
utilizвnd acelaşi cadru de comparaţie folosit de acestea, inclusiv de organizaţiile care
joacă rolul de model оn practicile de CSR;

x compania va dobвndi experienţă şi va trage оnvă ăţ minte оn urma vizitei la faţa locului a
monitorului expert CSR.

3. Principalele elemente ale metodologiei de monitorizare şi evaluare a
performanţei sociale

Principalele elemente ale metodologiei sunt:

x criteriile de monitorizare şi evaluare, organizate оnmai multe categorii;

x o tipologie a grupurilor defavorizate cu risc de excluziune, grupuri ţintă ale programelor
de RSC de incluziune;

x indicatori de monitorizare şi evaluare, оmpreună cu sursele de verificare a datelor;

x instrumentele propriu-zise de monitorizare şi evaluare;

x etaloanele de evaluare a performanţei.

3.1 Categoriile de criterii de monitorizare şi evaluare

x Prezenţa, оn cadrul personalului companiei, a unor persoane provenite din grupurile

marginalizate;

x Existenţa unor politici şi practici anti-discriminare оn cadrul companiilor;

x Relaţiile dintre angajaţi şi angajatori;

x Relaţiile dintre angajaţi;

x Existenţa programelor de formare şi educare a grupurilor marginalizate;

x Cofinanţarea unor programe sociale dedicate grupurilor marginalizate;

x Existenţa unor programe de dezvoltare a carierei adresate persoanelor din grupurile

marginalizate.

3.2 Grupurile ţintă ale programelor de RSC de incluziune

Grupurile marginalizate pe piaţa muncii – tineri, persoane cu nivel scăzut de calificare şi

educaţie, femei aflate la finalul concediului de maternitate, persoane aflate оn pragul pensionării,

persoane cu dizabilităţi, persoane aflate vreme оndelungată оnşomaj , minorităţi etnice.

3.3 Indicatori de monitorizare şi evaluare a programelor de CSR de incluziune

Indicatorii propuşi sunt clasificaţi оn cele 7 categorii sus-menţionate:

3.3.1 Prezenţa, оn cadrul personalului companiei, a unor persoane provenite din

grupurile marginalizate

E.1 Numărul şi proporţia angajaţilor proveniţi din categoriile de persoane dezavantajate – оn

general, după tipul locului de muncă, după tipul contractului de muncă, după funcţie (de

conducere şi de supervizare)
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E.2 Numărul total al angajaţilor proveniţi din categorii dezavantajate – оn funcţie de categoria de
vвrstă şi de tipul dezavantajului;

E.3 Păstrarea locului de muncă la acelaşi angajator de către angajaţii dezavantajaţi.

3.3.2 Existenţa unor politici şi practici anti-discriminare оn cadrul companiilor

D.1 Gradul de conformare a angajatorului cu legile, regulamentele şi procedurile locale оn
domeniul combaterii discriminării;

D.2 Diferenţierea de salarizare şi beneficii determinată de statutul de dezavantajat;

D.3 Numărul practicilor de promovare / avansare a persoanelor din categorii defavorizate;

D.4 Numărul şi amploarea acţiunilor disciplinare оmpotriva reprezentanţilor grupurilor
marginalizate determinate de statutul de dezavantajat.

3.3.3 Relaţiile dintre angajaţi şi angajatori

LM.1.Procentul angajaţilor proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate care beneficiază de
prevederile contractelor colective de muncă;

LM.2. Numărul practicilor (cazurilor) de includere a persoanelor marginalizate оn activităţile de
consiliere, consultare şi оn diferite procese decizionale.

3.3.4 Relaţiile dintre angajaţi

WW.1 Procentul angajaţilor proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate care participă la
forumurile de reprezentare ale angajaţilor;

WW. 2 Participarea grupurilor marginalizate la viaţa socială formală sau informală a companiei.

3.3.5 Existenţa programelor de formare şi educare a grupurilor marginalizate

TE.1. Numărul mediu de ore de formare efectuate anual raportat la numărul de angajaţi, оn
funcţie de categoria locului de muncă, incluzвnd grupurile marginalizate;

TE.2. Existenţa programelor de dezvoltare a aptitudinilor şi de оnvăţare pe tot parcursul vieţii
destinate creşterii capacităţii de ocupare a unui loc de muncă a angajaţilor proveniţi din rвndul
categoriilor dezavantajate, precum şi sprijinirii lor оn gestionarea carierelor;

TE. 3. Numărul angajaţilor proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate care participă la
activităţile de formare organizate de companie.

3.3.6 Cofinanţarea unor programe sociale dedicate grupurilor marginalizate

F.1 Numărul de activităţi de RSC dedicate grupurilor marginalizate, finanţate din surse externe;

F.2 Numărul de activităţi de RSC dedicate grupurilor marginalizate finanţate din surse interne;

F.3 Surse externe şi interne alocate grupurilor marginalizate.

3.3.7 Existenţa unor programe de dezvoltare a carierei adresate persoanelor din

grupurile marginalizate

CD.1. Numărul şi procentul angajaţilor care primesc periodic consiliere de specialitate оn
domeniul dezvoltării performanţei profesionale şi carierei;
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CD.2 Procentul angajaţilor proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate care au fost promovaţi.

Pentru a monitoriza şi evalua nivelul de excelenţă оn RSC оn raport cu indicatorii prezentaţi mai

sus, vor fi utilizate următoarele instrumente generale de monitorizare şi evaluare:

4. Chestionar de autoevaluare

Chestionarele de autoevaluare sunt distribuite оmpreună cu o scrisoare de prezentare care explică

scopul chestionarului, şi anume, faptul că echipa de monitorizare оmpreună cu compania trebuie

să colaboreze şi să se sprijine reciproc оn vederea construirii unei economii competitive care

poate face faţă provocărilor pieţei globalizate. Factorul determinant pentru nivelul de

competitivitate al unei companii este capitalul său uman, dat de personalul companiei, de nivelul

de calificare, motivaţie şi loialitate al angajaţilor. Un alt factor important este dat de raportul

dintre companii şi comunităţile оn care operează acestea, adică modul оn care membrii

comunităţii percep compania, opinia lor despre activitatea, integritatea şi prestigiul companiei оn

calitate de actor economic.

Trebuie menţionat faptul că proiectul оn cadrul căruia s-a elaborat această metodologie este

finanţat de Comisia Europeană, ceea ce denotă importan ţa deosebită acordată problematicii

capitalului uman şi social оn context european. Programul PROGRESS urmăreşte exact acest

scop: să creeze locuri de muncă mai multe şi mai bune оntr-o societate sensibilă faţă de

problemele grupurilor cu risc de excluziune.

De asemenea, este de remarcat faptul că fiecare companie оn parte trebuie să оşi asume

responsabilităţile ce se impun оn scopul utilizării оn cel mai eficientşi demn mod a potenţialului

uman din Romвnia.

Chestionarul utilizat pe parcursul fazei-pilot a proiectului este prezentat mai jos:

Chestionar de autoevaluare

Responsabilitate socială corporativă

Informaţii generale şi personale

1. Numele companiei

2. Numărul personalului

20-50

50-75

75-100

100-250

peste 250

3. Vвrsta persoanei care
completează

chestionarul

18-25

25-35
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35-45

45-55

peste 55

4. Poziţia actuală deţinută

Manager general

Şeful departamentului RU

Altele

Dacă aveţi şi alte

оndatoriri, vă rog să

specificaţi

5.Nivelul de studii cel mai

ridicat

оnvă ăţ mвnt secundar

оnvă ăţ mвnt secundar profesional

diplomă de colegiu sau universitara

diplomă de Master

Doctorat

Altele (vă rog să specificaţi) …………………….

6. Domeniul de expertiză

administraţie de afaceri

administraţie publică

marketing

dezvoltare de resurse umane

inginerie

finanţe şi / sau economie

drept

altele (vă rog să specificaţi) …………………….

Informaţii privitoare la practicile de RSC

7. Cвte persoane
provenind din grupuri

vulnerabile lucrează оn
compania dvs?

-Num ărul de angajaţi cu vвrsta sub 25 de ani

-Num ărul de angajaţi cu vвrsta оntre 50şi 63 de ani

-Num ărul de angajate la finalul concediului de maternitate

-Num ărul de angajaţi cu dizabilităţi

-Num ărul de femei angajate

-Num ărul de angajaţi absolvenţi ai оnvă ăţ mвntului primar

-Num ărul de angajaţi provenind din grupuri minoritare

-Num ărul de angajaţi care au fost şomeri pe termen lung (mai

mult de un an fă ăr loc de munca)

-Num ărul total de angajaţi provenind din grupuri vulnerabile

Notă: Numărul

total de angajaţi

provenind din

grupuri vulnerabile

poate să nu

coincidă cu suma

cifrelor de mai sus,

deoarece unii

dintre angajaţi pot

proveni din mai

multe categorii

vulnerabile (ex.

angajate la finalul

concediului de

maternitate sunt o

minoritate)

8. Descrierea angajaţilor
provenind din grupuri

vulnerabile după tipul
contractului lor de

muncă

-Num ărul de angajaţi provenind din grupuri vulnerabile cu

contract de muncă pe durată nededeterminată

-Num ărul de angajaţi provenind din grupuri vulnerabile cu

contract de muncă pe durată temporară

-Num ărul de angajaţi provenind din grupuri vulnerabile cu
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contract de muncă pe termen scurt (sezonieri)

-Num ărul de angajaţi provenind din grupuri vulnerabile cu

contract de muncă pe durată determinată

altele(v ă rog să specificaţi) …………………….………………

...............................................................................

9. Descrierea angajaţilor
provenind din grupuri

vulnerabile după poziţia
deţinută

-Num ărul de angajaţi provenind din grupuri vulnerabile aflaţi оn

poziţii de senior management

-Num ărul de angajaţi provenind din grupuri vulnerabile aflaţi оn

poziţii de middle management (maiştri, şefi de echipă)

-Num ărul de angajaţi provenind din grupuri vulnerabile aflaţi оn

poziţii executive (muncitori)

10. Descrierea angajaţilor

provenind din grupuri
vulnerabile după

vechimea medie din
companie

-Num ărul de angajaţi provenind din grupuri vulnerabile care au o

vechime mai mică de 3 luni оn compania dvs

-Num ărul de angajaţi provenind din grupuri vulnerabile care au o

vechime оntre 3şi 6 luni оn compania dvs

-Num ărul de angajaţi provenind din grupuri vulnerabile care au o

vechime оntre 6şi 12 luni оn compania dvs

-Num ărul de angajaţi provenind din grupuri vulnerabile care au o

vechime mai mare de 12 luni оn compania dvs

11. Colaboraţi оn mod activ

cu vreuna dintre
următoarele organizaţii

pentru a angaja
persoane provenind din

grupuri vulnerabile?

Colaborăm cu Biroul de Ocupare a Forţei de Muncă pentru recrutarea

unui anumit număr de muncitori provenind din grupuri vulnerabile

Colaborăm cu orfelinate (adăposturi pentru copii orfani sau

abandonaţi)

Colaborăm cu organizaţiile ale persoanelor cu dizabilităţi sau care

lucrează оn folosul acestora

Nu avem astfel de colaborări

12.Cum aţi evalua politica

de recrutare a companiei
dvs оn privinţa

persoanelor provenind
din grupuri vulnerabile?

1 2 3 4

scăzut mediu bun оnalt

‐ există politică nu da da da

‐există comunicare nu da da da

‐există persoană responsabilă nu nu suficient da da

‐există planificare nu da da da

‐există proceduri nu da da da

‐ s-am obţinut rezultate nu da da da



13.

14.

15.

16.

17.

10

Cum aţi evalua
contribuţia dvs la

dezvoltarea politicii de
recrutare a personalului

provenind din grupuri
vulnerabile pe piaţa

muncii?

1 2 3

scăzut mediu оnalt

Cum implementează

compania dvs legile şi
regulamentele existente

оn domeniul anti-
discriminării?

există o politică scrisă pentru a nu permite actele de discriminare оn

companie

există o procedură detaliată scrisă de aplicare a prevederilor

Documentului de Protecţie оmpotriva Discriminării

avem proceduri detaliate scrise şi care se aplică оn vederea angajării,

formării profesionale, motivării şi combaterii discriminării оn

companie

nu avem documente oficiale de combatere a discriminării оn

companie, dar am creat o atmosferă care nu permite discriminarea оn

companie

nu avem politici şi proceduri scrise

altele (vă rog să specificaţi) ……………………… ……...................

Cum aţi evalua politica

anti-discriminare a
companiei dvs?

1 2 3 4

scăzut mediu bun оnalt

‐existăo politică nu da da da

‐există comunicare nu da da da

‐există persoană responsabilă nu nu suficient da da

‐există planificare nu da da da

‐există proceduri nu da da da

‐ am obţinut rezultate nu da da da

Are compania dvs

politici / proceduri
scrise de prevenire a

h ră ţuirii şi abuzului?

Da, există o politică scrisă

Da, există proceduri detaliate

Da, există proceduri şi formulare elaborate

Da, există o cutie de adresare a plвngerilor

Nu, nu există o politică scrisă

altele (vă rog să specificaţi) ………………………............................

Cum aţi evalua politica

companiei dvs de
prevenire a hărţuirii şi
abuzului?

1 2 3 4

scăzut mediu bun оnalt

‐existăo politică nu da da da

‐există comunicare nu da da da

‐există persoană responsabilă nu nu suficient da da

‐există planificare nu da da da

‐există proceduri nu da da da

‐ am obţinut rezultate nu da da da



11

18. Cum aţi evalua
contribuţia dvs la

dezvoltarea politicilor
de prevenire a hărţuirii

şi abuzului?

1 2 3

scăzut mediu оnalt

19. Vărog, scrieţi care este

salariul mediu al
muncitorilor

corespunzator fiecarei
categorii de angajaţi ai

companiei dvs

BGN salariul mediu оn companie

BGN salariul mediu al muncitorilor (car e nu fac parte din management) din companie

BGNsalariulmediualangaja ţilor proveniţi din grupurile vulnerabile din companie

BGN salariul mediu al angajatelor din companie

BGNsalariulmediualangaja telor care fac parte din management (senior şi middle

management) din companie

20.Are compania dvs

politici / proceduri
scrise de promovare şi

dezvoltare a carierei
pentru personalul

provenind din grupuri
vulnerabile?

da, avem o politică specială scrisă

da, avem proceduri specifice şi detaliate

da, avem proceduri scrise şi formulare elaborate

da, avem o politică / procedură specială de training suplimentar pentru personalul provenind

din grupuri vulnerabile

da, avem o politică / procedură specială pentru dezvoltarea carierei personalului provenind

din grupuri vulnerabile

da, avem o politică / procedură specială de beneficii materiale suplimentare pentru

personalul provenind din grupuri vulnerabile

da, avem o politică / procedură specială de beneficii morale pentru personalul provenind din

grupuri vulnerabile

nu, nu implementăm o politică specială pentru personalul provenind din grupuri vulnerabile

altele (vă rog să specificaţi)………… ……......................................................

21. Are compania dvs
politici / proceduri scrise

privitoare la măsurile
disciplinare pentru
personalul provenind din

grupuri vulnerabile?

da

nu

22. Cвte cursuri de formare
sunt organizate оn medie

pentru personalul
provenind din grupuri

vulnerabile?

nici unul, compania angajează numai personal format / calificat

1, formare de iniţiere

1, după identificarea tipului de formare de care are nevoie persoana

2

3-4

5 şi mai multe

23. Vă rog, scrieţi numărul
mediu anual de ore de
formare pentru angajaţii

provenind din grupuri
vulnerabile pentru

fiecare categorie de
personal

Num ărul mediu de ore de formare pe durata anului trecut pentru

angajaţii cu vвrsta sub 25 de ani

Num ărul mediu de ore de formare pe durata anului trecut pentru

angajaţii cu vвrsta оntre 50şi 63 de ani

Num ărul mediu de ore de formare pe durata anului trecut pentru

angajatele aflate la finalul concediului de maternitate
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Num ărul mediu de ore de formare pe anul trecut pentru angajaţii cu

dizabilităţi

Num ărul mediu de ore de formare pe anul trecut pentru angajaţii care

au absolvit numai оnvă ăţ mвntul primar

Num ărul mediu de ore de formare pe anul trecut pentru angajaţii

provenind din grupuri minoritare

Num ărul mediu de ore de formare pe anul trecut pentru angajaţii care

vin după o perioadă lungă de şomaj

24. Enumeraţi programele
de dezvoltare a

aptitudinilor şi de
оnvăţare pe tot parcursul

vieţii implementate оn
compania dvs, care

sprijină grupurile
vulnerabile să găsească

şi să-şi menţină un job
şi să-şi administreze

cariera.

25. Procentul angajaţilor

provenind din grupuri
vulnerabile cărora li se

evaluează periodic
performanţele şi

dezvoltarea carierei

% au beneficiat de evalu ări periodice privind performanţele şi

dezvoltarea carierei

% din numărul

total de angajaţi

provenind din

grupuri

vulnerabile

26.Procentul angajaţilor
provenind din grupuri

vulnerabile care au
beneficiat de o formă de

promovare

% au beneficiat de o form ă de promovare

% din numărul

total de angajaţi

provenind din

grupuri

vulnerabile

27.Cвte măsuri disciplinare
au fost impuse

personalului provenind
din grupuri vulnerabile

оn ultimii trei ani

nici una

1

2

3-4

5 şi mai multe

Num ărul total de măsuri disciplinare aplicate оn companie оn ultimii

trei ani

28.Dacă aveţi negocieri

colective sau alte forme
de negociere cu

angajaţii, care este
procentul de angajaţi

provenind din grupuri
vulnerabile care

participă la aceste
negocieri?

%angaja ţi provenind din grupuri vulnerabile fac parte din grupul de

negociere cu managementul companiei

29.Care sunt practicile care
includ persoane din

grupuri vulnerabile оn
diferitele forumuri

informale de consultare,
sondare si decizionale

din compania dvs?

Comitete /Grupuri pentru condiţiile de muncă

Negocieri colective

Comitete de оntreprindere

altele..................................................

altele..................................................
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altele..................................................

reprezentanţii grupurilor vulnerabile nu participă оn asemenea forumuri

30.Care este procentul

angajaţilor provenind
din grupuri vulnerabile

care participă la
diferitele forumuri

reprezentative ale
angajaţilor

%dintreangaja ţii provenind din grupuri vulnerabile participă la

diferitele forumuri reprezentative ale angajaţilor

31.Care este participarea

grupurilor vulnerabile la
diferite tipuri formale

sau informale de viaţă
socială din companie?

participă la ..............................................................

participă la ..............................................................

participă la ..............................................................

nu participă оn niciun fel la viaţa socială a companiei

32.Participă angajaţi

proveniţi din rвndul
grupurilor defavorizate

la programele finanţate
de guvern, Uniunea
Europeană sau alţi

donori externi,
programe destinate

angajaţilor provenind
din grupuri vulnerabile

din compania dvs?

Nu

Da

Vă rog, detaliaţi

De exemplu:

locuri de muncă

subvenţionate,

cursuri de

formare,

оmbunătăţirea

condiţiilor de

muncă,

recalificare, etc.

33.Ce activităţi, care
privesc grupurile

vulnerabile, sunt
finanţate din surse

interne?

Vezi nota de

mai sus

34.Ce surse interne şi
externe de finanţare sunt

alocate grupurilor
vulnerabile

BGN-finan ţare externă

BGN-finan ţare internă

Resurse materiale externe:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Resurse materiale interne:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Resurse

materiale – de

exemplu

vehicule,

dispozitive de

comunicaţie,

etc.

35. Din informaţiile pe care
le aveţi, care este

subiectul / doleanţa cel
mai des dezbătut оn

rвndul personalului
provenind din grupuri

vulnerabile?

despre salarii

despre contribuţiile la asigurări sociale

despre diverse tradiţii culturale

despre programul de muncă

despre condiţiile de muncă (utilaje, echipament, temperatură, etc.)

despre alţi colegi

despre alte companii din regiune

nu mă interesează ce discută angajaţii оn timpul lor liber
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5. Principalele instrumente de monitorizare şi evaluare

Instrumentele de monitorizare şi evaluare au fost selectate pe baza celor mai bune manuale,
ghiduri şi recomandări elaborate de organizaţii europene şi internaţionale cu expertiză оn
domeniu.

5.1.Interviuri cu angajaţii

Interviurile cu angajaţii sunt o parte esenţială a procesului de monitorizare. Interviurile sunt
folosite pentru a corobora constatările rezultate din inspectarea documentelor şi din discutiile cu
managementul. Ele permit strвngerea de informaţii direct de la persoanele ale căror drepturi
trebuie protejate de standarde. Interviurile sunt folosite pentru a analiza mai atent aspectele
pentru care nu există оncă dovezi materiale, dar care necesită clarificări, precum şi pentru a
sublinia anumite concluzii deja trase. Interviurile cu angajaţii necesită o mare grijă şi sensibilitate
faţă de condiţiile locale şi trebuie conduse оntr-o manieră care să dea siguranţă angajaţilor că nu
vor fi victimele unor măsuri punitive sau ale unor consecinţe negative ca rezultat al participării la
interviuri.

Оn continuare sunt prezentate o serie de оndrumări privitoare la tehnicile şi practicile de
intervievare care oferă monitorului un cadru de realizare a interviurilor cu angajaţii.

Confidenţialitatea şi siguranţa angajatului: Vor fi luate toate măsurile rezonabile pentru a fi
siguri că procesul de intervievare nu va compromite siguranţa angajatului sau a locului său de
muncă. O minimă măsură pentru monitor va fi să asigure confidenţialitatea interviului.

Monitorii vor conduce interviurile оntr-o manieră confidenţială, asigurвndu-se că angajaţii nu vor
suferi consecinţe adverse ca rezultat al interviurilor şi comunicвnd оn prealabil faptul că
interviurile sunt confidenţiale; de asemenea, vor fi utilizaţi monitori care au aptitudini оn a
cвştiga оncrederea angajaţilor.

Monitorii vor informa angajaţii că interviurile sunt confidenţiale şi că informaţiile aflate nu le
vor fi atribuite şi nu vor fi oferite managementului fă ăr permisiunea lor. Оncazul unor discuţii
informale оntre angajaţi şi monitori оn spaţiul de producţie, monitorii vor lua precauţiile necesare
pentru siguranţa angajaţilor.

Оn plus, monitorii nu vor oferi nicio informaţie care ar putea conduce la identificarea angajaţilor
care au răspuns la оntrebări şi la represiuni оmpotriva acestora. Оn cazul оn care monitorul are
nevoie să colecteze informaţii suplimentare care să confirme sau să infirme informaţiile primite
оn timpul interviurilor, monitorul va proceda оn aceeaşi manieră precaută pentru a proteja
identitatea respondentului.

Locul de desfăşurare a interviurilor

Interviurile se vor desfăşura оn locuri care să asigure confortul angajatului şi care să nu dea
posibilitatea angajatorului să supună respondenţii la măsuri de represiune.
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x Monitorii trebuie să aibă acces la angajaţi оn condiţii confidenţiale оn interiorul sau
exteriorul companiei.

x Interviurile trebuie să se desfăşoare fă ăr prezenţa managerilor companiei, cu scopul
asigurării protectiei angajaţilor оmpotriva eventualelor măsuri de pedepsire a
respondenţilor pentru informaţiile furnizate monitorilor. Interviurile care se desfăşoară оn
afara оntreprinderii vor fi, de asemenea, conduse astfel оncвt managerii să nu primească
informaţii privitoare la persoanele intervievate.

x Poate fi folosită o gamă diversă de locuri pentru ca angajaţii să se poată simţi confortabil
şi să vorbească liber. Pot fi оntreţinute conversaţii informale cu muncitorii оn spaţiul de
producţie, оn zona de servire a mesei (cantină), оn оncăperile de odihnă, оn afara incintei
fabricii la ieşirea din schimb, precum şi оn orice alte locuri obişnuite care permit
desfăşurarea discuţiilor оn afara prezenţei managementului companiei.

x Оn anumite circumstanţe, atunci cвnd muncitorii sunt plătiţi după numărul de
piese/produse executate, aceştia pot suferi pierderi salariale dacă participă la interviuri
оndelungate оn timpul orelorde lucru. Monitorii trebuie să ia toate precauţiile rezonabile
pentru ca muncitorii să nu piardă bani din salariu din cauza opririi lucrului pentru a
răspunde la оntrebări.

x Problemele abordate оn timpul interviurilor trebuie verificate prin raportarea la alte
interviuri şi prin compararea cu datele colectate din inspecţia documentelor companiei.

Selectarea angajaţilor care urmează a fi intervievaţi

Monitorii trebuie să adreseze оntrebări unui eşantion adecvat şi reprezentativ de salariaţi. Atunci
cвnd оi selectează, monitorii trebuie să ţ ină seama, printre alţi factori, şi de numărul total de
angajaţi intervievaţi, departamentul companiei din care aceştia fac parte şi de distribuţia
demografică a acestora.

Selecţia angajaţilor care urmează a fi intervievaţi trebuie tratată cu atenţia cuvenită. Monitorii
trebuie să dea dovadă de discreţie оn timpul procesului de selectare. Оn niciun caz managementul
nu trebuie să joace vreun rol оn alegerea pe care o faceţi.

Monitorii trebuie să determine elementele necesare pentru constituirea unui eşantion
reprezentativ оntr-o companie. De exemplu, оn general nu are rost să intervievezi doar angajaţii
dintr-o secţie, sau doar femei, sau doar angajaţi provenind din grupuri vulnerabile, deşi aceştia
constituie grupul ţintă al acestei metodologii. Оn stabilirea eşantionului reprezentativ, monitorul
trebuie să ţ ină seama de o serie оntreagă de factori, printre care: eşantionul să fie reprezentativ
pentru toate funcţiile sau secţiile companiei, pentru toate riscurile implicate de diferitele
funcţii/operaţii; trebuie să existe posibilitatea de a confirma sau infirma informaţiile colectate
prin alte activităţi de monitorizare, sau de a valida sau infirma problemele identificate cu ajutorul
surselor externe.

Оn plus, celelalte activităţi de monitorizare pot determina monitorii să selecteze anumiţi angajaţi
sau anumite categorii de angajaţi pentru interviuri. Оn acest sens, monitorii pot lua оn considerare
şi următoarele elemente: (1) angajaţi proveniţi din grupuri etnice, naţionale sau alte grupuri care
sunt dezavantajate pe piaţa locală a muncii; (2) angajaţi imigranţi cu contract de muncă; (3)
membri de sindicat; şi (4) angajaţi care efectuează munci periculoase. Oricum, monitorii nu
trebuie să intervieveze doar angajaţi dezavantajaţi; eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru
оntreaga structură a personalului, pentru a avea o imagine cвt mai completă a practicilor din
companie.
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De asemenea, monitorii trebuie să intervieveze un număr suficient de mare de angajaţi pentru a
avea siguranţa obţinerii unei imagini exacte a practicilor din companie. Monitorul va ajusta
numărul de respondenţi ales iniţial оn funcţie de informaţiile primite de la organizaţiile locale, оn
funcţie de constatările făcute prin celelalte tehnici ale monitorizării şi оn funcţie de nevoia de a
corobora informaţiile obţinute din alte surse. De exemplu, dacă apar informaţii contrare legate de
sistemul de plată a salariilor, va fi nevoie de intervievarea unui număr mai mare de angajaţi.

Se recomandă un eşantion format din 8-10% din totalul forţei de muncă ş i de cel puţin 60%
dintre membrii identificaţi ai grupurilor vulnerabile. Cel puţin jumătate dintre interviuri trebuie
să fie individuale (faţă оn faţă), restul fiind interviuri оn grup.

Tehnici de intervievare

Monitorii trebuie să utilizeze tehnicile de intervievare larg acceptate оn domeniu. Acest lucru
оnseamnă s ă se evite practicile care ar putea submina procesul de intervievare prin
compromiterea оncrederii оn monitor a respondentului. Оn general, sunt cвteva tehnici care
contribuie la eficacitatea interviurilor, precum adresarea de оntrebări deschise, care lasă celui
intervievat libertatea unei multitudini de răspunsuri şi detalieri. Tehnicile de acest tip trebuie
aplicate оn cea mai mare măsură posibilă.

Puneţi оntrebări deschise care nu dau niciun indiciu angajatului despre cum ar „trebui” să
răspundă. Monitorii trebuie să permită angajaţilor să răspundă la оntrebări neutre, care nu conduc
respondentul spre un răspuns sau altul.

Dacă angajaţii ridică probleme care sunt оn afara celor urmărite de standardele de RSC, va fi util
ca monitorul să canalizeze discuţia şi răspunsurile оn direcţia dorită, astfel оncвt să obţină
suficiente date care să permită coroborarea sau infirmarea celorlalte informaţii.

Monitorii trebuie să folosească un limbaj uşor de оnţeles de către angajaţi, şi nu cuvinte
pretenţioase, care ar putea crea confuzii.

x Rugaţi angajaţii să descrie situaţiile cu care s-au confruntat, precum şi problemele de
conformitate cu practicile RSC pe care le-au observat оn alte locuri din companie. Оn
unele circumstanţe, angajaţii pot fi mai doritori să descrie aspectele pozitive, sau
problemele оntвmpinate de alţii decвt să spună problemele cu care se confruntă ei оnş şi i.

x Monitorii trebuie să fie atenţi pentru a surprinde “amănuntele non-verbale”, cum ar fi
faptul că respondenţii evită privirea monitorului sau nu doresc să r ăspundă la anumite
оntrebări, sau cei care rвd nervos sau au anumite grimase atunci cвnd vine vorba de
anumite subiecte. Monitorii trebuie să stabilească anterior interviului care ar putea fi
aceste amănunte non-verbale pe care este probabil să le оntвlnească оntr-un anumit
interviu.

x Atunci cвnd angajaţii par să se concentreze asupra unui subiect specific, este bine ca
monitorul să urmărească acea pistă şi să caute să obţină informaţii mai amănunţite. Dacă
din sursele externe se constată anumite probleme de interes special, poate fi util ca
monitorul s ă se concentreze asupra aflării de detalii privitoare la acestea, deşi aceste
probleme pot fi unele sensibile şi pot necesita alte mijloace de informare (cum sunt
interviurile ţinute оn afara spaţiului companiei).
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Concentrarea asupra unor probleme de importanţă specială

Оn timp ce angajaţilor trebuie să li se dea şansa de a ridica unele probleme de importanţă specială,
este, de asemenea, necesar ca monitorii să folosească procesul de intervievare pentru a se
concentra asupra unor probleme locale de mare importanţă, precum şi pentru a aduna informaţii
care confirmă sau infirmă constatările obţinute prin alte tehnici de monitorizare. Poate fi vorba
de probleme deja identificate оn urma constatărilor altor organizaţii, din discuţiile cu
reprezentanţi ai instituţiilor locale sau din experienţa anterioară obţinută din relaţia cu compania
monitorizată.

Analizarea şi sintetizarea informaţiei

Monitorul va analiza informaţiile obţinute din intervievarea eşantionului de angajaţi оn lumina
datelor culese prin alte tehnici de monitorizare. Ar putea fi util ca, pe baza informaţiilor culese
prin intermediul interviurilor cu angajaţii, să se adune date suplimentare, prin interviuri
adiţionale care să utilizeze alte tehnici sau care să caute răspunsuri la anumite оntrebări, pentru a
confirma sau infirma acele constatări care stau sub semnul оntrebării.

Оn cadrul interviurilor, monitorii trebuie să fie atenţi pentru a descoperi orice amănunt relevant
sau care poate infirma/confirma constatările obţinute prin alte activităţi de monitorizare. Dacă
rezultatele interviurilor confirmă descoperirile celorlalte practici de monitorizare, atunci s-a creat
o bază ăsolid pentru a trage concluzii.

Angajaţii implicaţi оn interviuri trebuie să fie selectaţi şi pentru celelalte procese de colectare de
date. De exemplu, este foarte util să se verifice statul de plată a salariului sau fişa de personal a
unui angajat care este implicat şi оn eşantionul de intervievare. Aceasta va permite o verificare
оncrucişată a informaţiilor şi se pot constata inadverdenţe care pot conduce la identificarea unei
non-conformităţi cu standardele.

Verifica ţi dacă angajaţii descriu situaţii similare оn acelaşi mod, dacă nu, acest fapt poate indica
fie non-conformitate cu standardele, fie confuzie sau, оn anumite circumstanţe, presiuni din
partea angajatorului pentru ca muncitorul să dea un anumit răspuns.

5.2 Intervievarea reprezentanţilor managementului

Interviurile cu reprezentanţii managementului oferă informaţiile necesare care, coroborate cu
informaţiile obţinute din celelalte surse de monitorizare, dau posibilitatea monitorului să facă o
evaluare adecvată a modului оn care compania se conformează standardelor şi practicilor de
RSC. Interviurile cu reprezentanţii managementului oferă, de asemenea, monitorului posibilitatea
de a оnţelege politicile şi practicile companiei оn raport cu practicile de RSC. Caşi alte elemente
ale monitorizării, interviurile cu reprezentanţii managementului luate separat nu oferă
monitorului suficiente informaţii sau destulă obiectivitate atunci cвnd evaluează măsura оn care
compania se conformează standardelor de RSC.

Un monitor care investighează practicile de RSC are nevoie оn aceeaşi măsură s ă consulte
managementul pe cвt are nevoie de interviurile cu angajaţii sau de informaţiile obţinute din
observaţie directă. De aceea, recomandările oferite оn această secţiune sunt, оn esenţă, aceleaşi cu
cele oferite оn secţiunea precedentă.



18

„Оntвlnirea de deschidere”, prealabilă, cu managementul

Este оntotdeauna nevoie deo оntвlnire prealabilă cu managementul din următoarele motive:

x pentru a observa atitudinea de curtoazie;

x pentru a prezenta membrii echipei de monitorizare;

x pentru a cădea de comun acord asupra cerinţelor echipei de monitorizare – acces deplin la
documentele relevante, la facilităţile de producţie, la dormitoare, cantine şi bucă ăt rii,
precum şi la discuţii cu angajaţii оn timpul vizitei la faţa locului;

x pentru a trece оn revistă politicile şi procedurile organizaţionale legate de implementarea
practicilor RSC, оn special a celor referitoare la grupurile dezavantajate de pe piaţa
muncii;

x să primească ăl muriri referitoare la geografia fizică a locaţiei companiei

x să obţină asigurări din partea managementului că nu va оntreprinde nicio măsură de
represiune оmpotriva angajaţilor care urmează a fi intervievaţi de monitori.

Contactul iniţial cu conducerea companiei se poate produce оnainte de оnceperea vizitei la faţa
locului, pentru a comunica scopul monitorizării, precum şi rezultatele pe care le aşteaptă
monitorii оn urma vizitei. Trebuie avut grijă ca desfăşurarea оntвlnirii să nu compromită
capacitatea monitorului de a conduce interviurile оntr-o manieră confidenţială şi obiectivă.

Procesul de intervievare

Оn contextul exercitării controlului de către monitori, vor apărea оn mod naturalşi interviurile cu
managerii. De exemplu, sunt necesare interviuri cu managerii de producţie, pentru a avea acces
la facilităţile de producţie, la dormitoare, la cantine şi la angajaţi, precum şi pentru a obţine
clarificări privitoare la condiţiile de muncă ale angajaţilor. Interviurile cu responsabilii de
protecţia muncii, dacă există, vor oferi informaţii utile despre problemele relevate de observaţiile
directe sau de interviurile cu angajaţii.

„Оntвlnirile de оnchidere”, finale

Оn completarea vizitei la faţa locului, ca un gest firesc de respect, monitorii vor programa o
оntвlnire finală cu conducerea companiei. Această оntвlnire finală va da posibilitatea monitorilor
să clarifice toate aspectele legate de politicile şi practicile de RSC ale companiei, mai ales cele
descoperite ca fiind оn contradicţie cu informaţiile sau cu realitatea. De asemenea, această
оntrevedere finală va oferi monitorilor oportunitatea de a:

x verifica gradul de cooperare a conducerii companiei cu echipa de monitorizare, prin
oferirea de informaţii relevante şi accesul la facilităţi şi angajaţi;

x reitera scopul acestei vizite şi de a recapitula constatările;

x informa că echipa de monitorizare va transmite companiei un raport standardizat privind
nivelul de excelenţă оn RSC al companiei.
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5.3 Inspecţia documentelor

Procesul de monitorizare indicat de metodologie necesită să fie incluse şi informaţiile culese prin
intermediul inspecţiei documentelor companiei. Metodologia prevede ca monitorii independenţi
externi:

x să aibă acces independent la toate registrele de producţie şi la cele cuprinzвnd evidenţa
salariilor, a orelor de muncă prestate, la statele de plată şi la orice alte registre şi practici
ale fabricilor, contractorilor şi furnizorilor companiei;

x să efectueze audituri independente, оntr-o manieră confidenţială, care să vizeze un
eşantion reprezentativ de registre de producţie, de salarii, cu ore de muncă prestate, cu
state de plată şi alte registre relevante pentru practicile companiei, оn special cele care se
referă la grupul ţintă.

Inspecţia documentelor este efectuată dintr-un număr de motive, printre care nevoia de a strвnge
informaţii despre salarii şi beneficii, discriminare, hărţuire, abuz şi protecţia muncii. Monitorii
trebuie să aibă posibilitatea de a determina dacă оnregistrările companiei respectă standardele
legale şi sunt suficient de complete pentru a sprijini activităţile de monitorizare.

Punerea la dispoziţie a documentelor

Angajatorul trebuie să pună la dispoziţia echipei de monitorizare o serie de documente оn vederea
inspectării. Prezenţa, complexitatea şi amploarea documentaţiei puse la dispoziţie pot fi foarte
diferite оn funcţie de mărimea, amplasarea şi resursele fabricilor. Este necesar ca monitorii să
discearnă necesitatea şi disponibilitatea оnregistrărilor scriptice. Оn măsura оn care ei consideră că
este nevoie, angajatorii trebuie să pună la dispoziţia monitorilor toate registrele şi documentele
solicitate.

Disponibilitatea registrelor (discriminare, libertatea de asociere şi participare, practici de

formare şi promovare):

Documentele solicitate оn mod obişnuit includ (dar nu se limitează la):

x contractele de muncă ale angajaţilor

x acordurile negociate colectiv

x dosarele cu reclamaţii / plвngeri făcute de angajaţi

x atenţionări disciplinare

x fişele de personal

x manuale de politici ale companiei

x manuale de proceduri.

Disponibilitatea registrelor (orele de muncă prestate, salarii, beneficii şi compensaţii pentru

efectuarea de ore suplimentare):

Documente de monitorizat:

x cartele de prezenţă ale angajaţilor;

x statele de plată, cuprinzвnd salariile de bază, stimulentele sau bonusurile, orele lucrate,
reţinerile salariale, salariile nete şi brute;

x toate normele de muncă ş i modul de stabilire a normelor – normele de bază plus
bonusurile de prezenţă, stimulentele pentru calitate etc.;



20

x fluturaşii de salariu, registrele de verificare a statelor de plată şi documentele care atestă
depunerea impozitelor şi taxelor;

x calculul, registrele şi rapoartele privitoare la registrele de salarii;

x fişele de personal care pot indica grilele de salarizare, clasificarea joburilor, etc.

Familiarizare:

Оnainte de a trece la inspectarea documentelor, monitorii trebuie să se familiarizeze cu
procedurile şi sistemele care stau la baza elaborării acestora. Ulterior, monitorul trebuie sa
stabilească mărimea eşantionului diferitelor registre pe care urmează să le controleze – de obicei
оn funcţie de mărimea eşantionului de angajaţi care vor participa la interviuri.

Activităţi preliminare:

La inspectarea sau analizarea documentelor, monitorii trebuie:

x să inspecteze fişele de personal şi să stabilească dacă există persoane sau grupuri de
persoane care sunt plasate оn categorii speciale (mai ales dacă este vorba de grupuri
vulnerabile sau cu grile mici de salarizare); toate constatările vor trebui coroborвte cu
rezultatele interviurilor cu angajaţii şi cu reprezentanţii conducerii.

x să inspecteze anunţurile cu joburile disponibile, pentru a vedea dacă au fost aplicate
criterii discriminatorii оn procesul de angajare de personal – оn special pe cele legate de
grupurile vulnerabile.

x оn cazurile suspecte de discriminare, să compare documentele respective cu documentele
angajaţilor pe posturi similare, pentru a vedea dacă sunt aplicate criterii determinate de
cerinţele jobului sau determinate de discriminare.

x să treacă оn revist ă orice politici scrise sau linii directoare, pentru a le verifica
obiectivitatea.

5.4 Inspecţia locaţiei оn care se desfăşoară activităţile companiei

Observaţia vizuală a structurii fizice a companiei – spaţiile de producţie, dormitoarele, cantinele

sau spaţiile de servit masa (dacă este cazul) – oferă o altă bază monitorilor pentru a face o

evaluare fundamentată privitoare la activităţile de RSC ce vizează grupurile marginalizate de pe

piaţa muncii. Observaţia vizuală poate fi efectuată ă ădup o notificare prealabil sau inopinat.

Anti-Discriminare

x evaluaţi structura demografică a forţei de muncă, pentru a vedea dacă este diferită faţă de
structura altor unităţi similare din zonă. Dacă diferenţele sunt semnificative, acesta este
un indiciu privind nevoia de a verifica eventualele practici discriminatorii.

x determinaţi posibilitatea ca persoanele provenind din grupurile dezavantajate (sau alte
grupuri) să predomine оn anumite joburi; chiar dacă aceasta ar putea reflecta mai degrabă
nişte simple obişnuinţe culturale decвt practici discriminatorii, ar putea de asemenea
indica (nu оnsă şi dovedi) faptul că anumite grupuri sunt canalizate către anumite poziţii,
plătite mai prost.
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x verificaţi dacă sunt prezente femei оnsărcinate оn spaţiile unde prezenţa acestora este
probabilă avвnd оn vedere forţa de muncă şi tradiţiile culturale locale; absenţa lor ar putea
indica acte de discriminare оmpotriva femeilor оnsărcinate.

x verificaţi dacă regulamentele anti-discriminare sunt afişate оn locuri vizibileşi pot fi citite
de angajaţi.

5.5 Analizarea datelor şi raportarea

Echipa de monitorizare trebuie să analizeze informaţiile colectate оn conformitate cu оndrumările
secţiunii precedente din această lucrare. Monitorii trebuie apoi să le compare şi să le raporteze la
informaţiile primite din surse externe şi interne, inclusiv din interviurile cu angajaţii, interviurile
cu managementul, inspecţia documentelor, observaţiile vizuale generale şi cele legate de
condiţiile de protecţie a muncii. Declaraţiile, politicile şi documentele trebuie verificate
оncrucişat cu constatările rezultate din inspectarea vizuală şi din practicile curente.
Inadverdenţele constatate trebuie sortate pentru a fi reanalizate оn continuare.

Monitorii trebuie să parcurgă cu minuţiozitate şi obiectivitate un mare volum de informaţii, pe
baza cărora trebuie să producă judecăţi/concluzii solide, imparţiale оn privinţa practicilor RSC
din companie.

6. Etaloane de evaluare

6.1 Etaloanele folosite pentru evaluarea situaţiei persoanelor provenite din

grupurile marginalizate pe piaţa muncii prezente оn cadrul structurii

personalului companiei

PREVEDERI GENERALE: Persoanele cu dizabilităţi trebuie să fie prezente оn structura de
personal a companiei dacă sunt prezente şi pe piaţa locală a muncii.

Indicatorul E.1 Numărul şi proporţia de angajaţi provenind din grupurile dezavantajate – оn
general, după tipul jobului, după tipul contractului de muncă, după poziţia ocupată (management
şi maiştri).

Etalonul 1: Prezenţa оn companie a angajaţilor proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate, оn
diferite poziţii şi avвnd diferite tipuri de angajare şi de contracte de muncă poate constitui
dovada unui anumit nivel de excelenţă;

Etalonul 2: Privarea persoanelor provenite din rвndul categoriilor dezavantajate de oportunitatea
de a se angaja оn personalul companiei poate fi dovada unei performanţe scăzute оn privinţa
implementării practicilor de RSC.

Indicatorul E.2 Numărul total de angajaţi proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate şi
ritmul angajării acestora după categoria de vвrstă si tipul dezavantajului.
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Etaloane: Numărul total de angajaţi proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate şi ritmul
angajării acestora trebuie să fie comparabile cu cifrele privitoare la angajaţii obişnuiţi. Diferenţa
dintre cifre nu trebuie să fie explicată prin motive care ţin de statutul de dezavantajaţi, ci prin
motive profesionale.

Indicatorul E.3 Păstrarea locului de muncă la acelaşi angajator de către angajaţii dezavantajaţi

Etalon: Perioada medie de păstrare a locului de muncă la acelaşi angajator de către angajaţii
dezavantajaţi trebuie să fie comparabilă cu perioada celorlalţi angajaţi.

6.2 Etaloane pentru practicile anti-discriminare aplicate de companii

PREVEDERI GENERALE: Nicio persoană nu va fi subiectul discriminării оn muncă – la
angajare, salarii, beneficii, avansare, măsuri disciplinare, оncetarea contractului de muncă sau
pensionare – pe baza statutului de persoană dezavantajată.

Indicatorul D.1. Conformitatea angajatorului cu toate legile, regulamentele şi procedurile locale
privind anti-discriminarea.

Etalon: Angajatorul se va conforma tuturor legilor, regulamentelor şi procedurilor locale privind
anti-discriminarea.

Indicatorul D.2 Diferenţe privitoare la salarizare şi beneficii pe criteriul statutului de persoană
dezavantajată.

Etalon: Nu se va face nicio diferenţiere la remuneraţie оntre persoanele dezavantajateşi ceilalţi
angajaţi pentru acelaşi tip de muncă prestată. Termenul de remuneraţie (salarii, compensaţii)
include salariul minim de bază sau salariul prelevat la nivel de industrie, precum şi orice plăţi
suplimentare directe sau indirecte (indiferent de modul de plată - numerar sau оn natură) plătit de
angajator angajaţilor pe baza muncii prestate. Plăţile suplimentare includ diferenţe de salariu
bazate pe vechimea оn muncă, starea civilă, alocaţii pentru acoperirea unor costuri de trai,
alocaţii pentru cazare sau locuinţă, alocaţii de familie, beneficii оn natură (de genul оmpărţirii şi
cură ăţ rii hainelor de lucru sau a echipamentelor de protecţie) şi beneficii din asigurări sociale.

Indicatorul D.3 Numărul practicilor de promovare / avansare.

Etalon: Toate deciziile legate de promovare vor fi luate numai pe baza calificării şi aptitudinilor
(studii, cursuri absolvite, experienţă, competenţe şi / sau abilităţi dovedite) deţinute de o
persoană şi raportate la cerinţele unui anumit job.

Indicatorul D.4. Numărul şi amploarea acţiunilor disciplinare adoptate оmpotriva
reprezentanţilor grupurilor marginalizate, bazate pe statutul de dezavantajat.

Etalon: Toate deciziile legate de acţiunile disciplinare vor fi dictate numai pe baza
comportamentului profesional de la locul de muncă.
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6.3 Etaloane pentru evaluarea relaţiilor dintre angajator şi angajaţi

PREVEDERI GENERALE: Angajaţii proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate trebuie să
fie prezenţi şi implicati оn toate formele de negocieri colective, precum şi оn forumurile de
consiliere, consultare şi оn alte tipuri de procese decizionale din cadrul companiei.

Indicatorul LM.1. Procentajul angajaţilor proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate care
beneficiază de prevederile contractelor colective de muncă.

Etalonul 1: Prezenţa reprezentanţilor grupurilor marginalizate la negocierile colective va fi
considerată drept un nivel de excelenţă.

Etalonul 2: Reprezentanţii grupurilor marginalizate nu trebuie excluşi din negocierile colective
existente pe baza statutului lor de persoane dezavantajate.

Indicatorul LM.2. Numărul practicilor (cazurilor) care includ reprezentanţii grupurilor
marginalizate оn activităţile de consiliere, consultare şi alte forme decizionale.

Etalonul 1: Prezenţa reprezentanţilor grupurilor marginalizate оn toate formele de negocieri
colective, precum şi оn forumurile de consiliere, consultare şi alte procese decizionale din
companie va fi considerată drept un nivel de excelenţă.

Etalonul 2: Reprezentanţii grupurilor marginalizate nu trebuie excluşi din procesele existente de
consiliere, consultare şi alte procese decizionale din companie pe baza statutului lor de persoane
dezavantajate.

6.4 Etaloane pentru evaluarea relaţiilor dintre angajaţi

PREVEDERI GENERALE: Angajaţii proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate trebuie să
fie prezenţi оn toate forumurile de reprezentare ale angajaţilor, precum şi оn viaţa socială -
formală şi informală - a companiei.

Indicatorul WW.1 Procentajul angajaţilor proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate care
participă la forumurile de reprezentare ale angajaţilor.

Etalonul 1: Prezenţa reprezentanţilor grupurilor marginalizate оn toate forumurile de
reprezentare ale angajaţilor va fi considerată drept un nivel de excelenţă.

Etalonul 2: Reprezentanţii grupurilor marginalizate nu trebuie excluşi din forumurile de
reprezentare ale angajaţilor din companie pe baza statutului lor de persoane dezavantajate.

Indicatorul WW. 2 Participarea grupurilor marginalizate la viaţa socială formală sau informală
a companiei.

Etalonul 1: Prezenţa reprezentanţilor grupurilor marginalizate оn viaţa socială - formală ş i
informală - a companiei va fi considerată drept un nivel de excelenţă.
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Etalonul 2: Reprezentanţii grupurilor marginalizate nu trebuie excluşi din viaţa socială - formală
şi informală - a companiei pe baza statutului lor de persoane dezavantajate.

6.5 Etaloane pentru evaluarea implicării angajaţilor proveniţi din grupurile

marginalizate оn activităţile de formare şi instruire

PREVEDERI GENERALE: Angajaţii proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate trebuie să
beneficieze de aceeaşi calitate şi cantitate de formare şi instruire precum toţi ceilalţi angajaţi din
companie, indiferent de statutul lor de persoane dezavantajate.

Indicatorul TE.1. Numărul mediu de ore de formare per an, per angajat, după categoria locului
de muncă, incluzвnd grupurile marginalizate.

Etalon: Nu trebuie să existe o diferenţă semnificativă оntre numărul de ore de formare de care
beneficiază angajaţii proveniţi din rвndul grupurilor marginalizate şi restul angajaţilor, avвnd оn
vedere tipul formării şi tipul locului de muncă.

Indicatorul TE.2. Programe de gestionare a aptitudinilor şi de оnvăţare pe tot parcursul vieţii
destinate creşterii capacităţii de ocupare a unui loc de muncă a angajaţilor proveniţi din rвndul
categoriilor dezavantajate şi sprijinirii lor оn gestionarea carierelor.

Etalon: Prezenţa programelor de gestionare a aptitudinilor şi de оnvăţare pe tot parcursul vieţii
destinate creşterii capacităţii de ocupare a unui loc de muncă a angajaţilor proveniţi din rвndul
categoriilor dezavantajate şi sprijinirii lor оn gestionarea carierelor.

Indicatorul TE. 3. Numărul angajaţilor proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate care
participă la activităţile de formare organizate de companie.

Etalonul 1: Grupurile marginalizate trebuie să fie incluse оn cursurile de formare oferite
angajaţilor companiei.

Etalonul 2: Numărul angajaţilor proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate raportat la
tipurile de posturi ocupate şi la tipul de formare trebuie să fie comparabil cu numărul celorlalte
categorii de angajaţi care participă la programele de formare ale companiei.

6.6 Etaloane pentru cofinanţarea activităţilor de RSC destinate grupurilor

marginalizate

PREVEDERI GENERALE: Activităţile de tip RSC, mai ales cele destinate grupurilor
marginalizate, trebuie să fie integrate оn strategia corporativă ş i оn operaţiunile curente ale
companiei.

Indicatorul F.1 Numărul de activităţi de RSC privitoare la grupurile marginalizate finanţate din
surse externe.
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Etalon: Prezenţa activităţilor de tip RSC destinate grupurilor marginalizate finanţate din surse
externe va fi considerată drept dovadă de performanţă bun .ă

Indicatorul F.2 Numărul de activităţi de RSC privitoare la grupurile marginalizate finanţate din
surse interne.

Etalon: Prezenţa activităţilor de RSC destinate grupurilor marginalizate finanţate din surse
interne va fi considerată drept dovada unei performanţe excelente.

Indicatorul F.3 Surse externe şi interne alocate grupurilor marginalizate.

Etalon: 5% din costurile cu forţa de muncă alocate activităţilor de RSC destinate grupurilor
marginalizate vor indica un nivel оnalt de excelenţă.

6.7 Etaloane pentru programele de dezvoltare a carierei dedicate persoanelor

provenite din grupuri marginalizate

PREVEDERI GENERALE: Persoanele dezavantajate trebuie să fie evaluate şi promovate după
aceleaşi criterii precum cele aplicate restului personalului.

Indicatorul CD.1. Numărul şi procentul de angajaţi care beneficiază periodic de evaluarea
performanţelor şi a progresului оn carieră.

Etalon: Numărul mediu şi procentul mediu al angajaţilor proveniţi din rвndul categoriilor
dezavantajate a căror performanţă a fost evaluată nu trebuie să difere de cifrele care vizează
restul angajaţilor companiei.

Indicatorul CD.2 Procentul angajaţilor proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate care au
fost promovaţi.

Etalon: Prezenţa angajaţilor proveniţi din rвndul categoriilor dezavantajate care au fost
promovaţi. Dacă nu este cazul, motivele pentru care nu au fost promovaţi nu trebuie să se bazeze
pe statutul lor de persoane marginalizate.

7. Observaţ ii finale

Metodologia propusă urmăreşte:

1. Evaluarea modului de implementare a activităţilor de RSC оn cadrul companiei.
2. Utilizarea metodologiei de autoevaluare оn prima etapă a procesului de evaluare pentru

familiarizarea cu climatul existent la nivelul managementului.
3. Vizitarea spaţiului de producţie pentru a verifica situaţia la zi a reprezentanţilor grupurilor

marginalizate pe piaţa muncii şi starea reală a echilibrului dintre noţiunea de RSC –
autoevaluare, pe de o parte şi realitatea existentă – interviuri, inspectarea documentelor şi
vizita la faţa locului, pe de altă parte.

4. O dezvoltare a metodologiei propuse constă оn:
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x Dezvoltarea acţiunilor de оmbunătăţire оn vederea atingerii nivelului dorit de
excelenţă. Setul de acţiuni trebuie să se integreze оn оntregime оntr-un plan de acţiuni
de оmbunătăţire, elaborat pe baza feedback-ului derivat din concluziile autoevaluării
şi ale vizitei iniţiale la faţa locului şi raportat la Modelul de Excelenţă оn RSC. Planul
de acţiune va trebui elaborat de către companie cu ajutorul unui expert RSC;

x Obţinerea unei certificări оn cazul atingerii acestui nivel, pentru a fi utilizată de către
companie оn eforturile sale strategiceşi operaţionale.

Pentru elaborarea acestei lucrări au fost folosite experienţa, manualele şi liniile directoare
elaborate de organizaţii internaţionale şi europene, precum Asociaţia „Fair Labour”, Fundaţia
„Fair Wear”, Ini ţiativa „Business Social Compliance” şi altele. Experţii care au lucrat la
elaborarea metodologiei, Dr. Dimitar Matev şi dl Yordan Dimitrov, au apreciat şi utilizat vasta
experienţă acumulată de aceste organizaţii.
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