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Conţinutul succint al unității se curs:
Scopul şi obiectivele disciplinei. Noțiunile de bază a eticii afacerilor. Conceptul de etică a afacerilor. Principiile de
bază ale eticii în afaceri. Etica în afaceri și comportamentul consuma-torului. Etica în afaceri și responsabilitatea
socială în țările UE și Republica Moldova.
Responsabilitatea socială corporatistă (RSC). Evoluția (RSC). Conceptul de (RSC). Responsabilitatea socială
corporatistă în relație cu diferite categorii de stakeholderi. Complexitatea (RSC). Structura (RSC).
Relațiile etice a corporațiilor (organizațiilor) cu angajații. Discriminarea la locul de muncă: de gen, etnică, rasială,
religioasă. Dreptul la securitatea și sănătatea muncii și la viața privată. Monitorizarea la locul de muncă.
Confidențialitatea datelor personale. Loialitatea angajaților față de organizație.
Codul etic ca instrument de implementare a responsabilității sociale. Conceptul și necesitatea adoptării codului etic
al organizației. Scopurile elaborării codului etic. Procesul de elaborare și implementare a codului etic. Prevederile
ecologice a codului etic. Cultura organizațională reflectată în codul etic.
Standardele internaționale adoptate în domeniul responsabilității sociale corporatiste. Obiectivele și caracteristicele
standardului internațional ISO 26000 RSC. Conceptele, termeni și definiții referitoare la standardul RSC.
Oportunități și amenințări ale standardului ISO 26000 RSC.
Responsabilitatea filantropică ca componentă a răspunderii sociale corporatiste (RSC). RSC pe plan național,
regional și global. Elaborarea strategiei respectării RSC de către organizații. Etapele implementării strategiei de
RSC. Principiile filantropiei organizațiilor. Voluntariatul în sprijinul comunității lor. Investiții social responsabile.
Finalităţi de studiu:
Cunoaşterea noţiunilor teoretice ale eticii afacerilor și a responsabilității sociale. Să opereze liber cu terminologia
disciplinei. Cunoaşterea principiilor de organizare a muncii în echipe de elaborare sau perfecționare a codului etic al
organizației.
Abilităţi de utilizare a metodelor de audit a performanţelor personale şi de grup privind executarea cerințelor
codului etic - profesional al organizației.
Implementarea noţiunilor privind auditul organizaţiei în aspectele: comunicare, conflict, conducere, motivare, stres,
munca eficienta etc., care sunt prevăzute în codul etic profesional al organizației.
implementarea secțiunii securitatea și sănătatea muncii ca parte componentă a codului etic profesional al
organizației.
Formarea capacităţilor de comunicare şi de persuasiune a personalului, incluse în cerințele codului etic - profesional
al organizației. Formarea capacităților de elaborare a proiectelor de responsabilizare socială a organizațiilor
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