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Politica de responsabilitate socială  

a TRANSFOND S.A. 

 

 

Pentru TRANSFOND S.A., având în vedere specificul activității sale de bază, a cărei 

creștere este posibil a fi influențată decisiv mai ales prin dezvoltarea social-economică generală, 

responsabilitatea socială reprezintă o preocupare naturală. CSR (Corporate Social 

Responsibility) este o concepție referitoare la contribuția pe care trebuie să o aibă companiile la 

dezvoltarea societății moderne. 

Politica CSR a TRANSFOND S.A. se ghidează după următoarele principii: 

 caracterul voluntar, transparent și credibil al activităților de responsabilitate socială; 

 identificarea domeniilor în care acțiunile aduc o valoare adaugată; 

 echilibrul între acțiunile desfășurate în domeniile economic, social, de mediu și cele 

privind interesele clienţilor, partenerilor şi furnizorilor; 

 respectarea acordurilor și instrumentelor internationale (în special pe cele ale 

Organizației Internationale a Muncii – OIM/ ILO și ale Organizației pentru Cooperare 

și Dezvoltare Economică - OECD). 

Astfel, societatea desfășoară activități de sprijin cu prioritate în domeniul solidarității 

sociale, al educației financiare, al dezvoltării calității actului medical, precum și în domeniul 

culturii. 

A fi o companie responsabilă social înseamnă nu numai îndeplinirea obligațiilor legale 

aplicabile în domeniul propriu de activitate, dar și continuarea acțiunilor întreprinse, prin 

investirea mai mult în capitalul uman, în mediu și în relațiile cu grupurile interesate – furnizori, 

parteneri, clienți. Experiențele cu investițiile făcute în tehnologii responsabile față de mediu și 

practici de management și afaceri care au mers dincolo de simpla respectare a legilor, au arătat 

că duc la creșterea competitivității și au un impact direct asupra productivității companiei. 
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Consecventă principiului aplicării unui management responsabil în îndeplinirea misiunii 

asumate, TRANSFOND S.A. conştientizează importanţa faptului că, uneori, o susţinere financiară 

pentru o cauză nobilă sau pentru un scop important, este vitală şi de aceea prin programele şi 

proiectele de responsabilitate socială (CSR) iniţiate, se implică activ în viaţa comunităţii, 

demonstrându-şi astfel statutul de "bun cetăţean". 

TRANSFOND S.A. se implică în viața comunității atât prin acțiunile de sponsorizare și 

ajutoarele financiare umanitare acordate, cât și prin proiectele de responsabilitate socială 

corporativă inițiate de la fondarea societății până în prezent. 

 

Astfel, principalii piloni ai politicii CSR a TRANSFOND S.A. sunt: 

 Solidaritatea socială – TRANSFOND S.A. sprijină în mod constant activitatea a două 

case de copii orfani, prin acțiunile companiei dar și prin cele de voluntariat ale 

angajaților, în vederea asigurării unui nivel de trai decent, precum și a educației acestora 

prin activități efective, specifice copilăriei. 

 

 Educația financiară – TRANSFOND S.A. sprijină continuu elaborarea și publicarea de 

materiale de educație financiară pentru copii, precum și activități de nivel universitar. 

 

 Actul medical - TRANSFOND S.A. sprijină constant organizații neguvernamentale care 

au ca scop modernizări de secții de spitale dedicate copiilor. De asemenea, prin 

voluntariatul angajaților se realizează acțiuni de susținere ale instituțiilor medicale care 

îngrijesc victimele umane în urma unor evenimente tragice. 

 

 Cultura - De la înființare, TRANSFOND S.A. a sprijinit și sprijină restaurarea și 

consolidarea de monumente istorico-religioase, desfășurarea de activități cultural – 

artistice (în special teatru și muzică), precum și publicarea de lucrări științifice în diverse 

domenii. 

 

Prin toate obiectivele propuse în ceea ce privește responsabilitatea socială corporativă, 

precum și prin acțiunile de voluntariat, de sponsorizare și donații întreprinse, TRANSFOND S.A. 

se angajează în mod etic și contribuie prin practica afacerilor transparente și responsabile la 

dezvoltarea sustenabilă a economiei și la coeziunea socială, îmbunătăţind în acelaşi timp, atât 

calitatea vieţii salariaţilor şi a familiilor acestora cât şi a comunităţilor locale şi a societăţii în care 

își desfășoară activitatea.   


