
                                                                                                                  

Formular de participare la Concursul Naţional Anual 
“IMM – model sustenabil de responsabilitate socială”  1 

 

FORMULAR DE APLICARE LA 

CONCURSUL NAŢIONAL ANUAL  „IMM – MODEL SUSTENABIL DE 

RESPONSABILITATE SOCIALĂ”  

ediția a XI-a 

Nr. de dosar: __________________________________________  
                 (va fi completat de organizatori) 

 

Datele Aplicantului  

Denumirea întreprinderii  

Forma organizatorică-juridică  

Anul înregistrării  

Numele administratorului   

Codul fiscal  

 

Adresa 

 Localitate  

 Strada  

 Cod poştal   

 WWW  

 

Datele de contact 

 Telefon / fax  

 Email   

 

Numărul scriptic de angajați  

Numărul femeilor angajate:  

Cifra de afaceri pentru 2019  

Domeniul de activitate  

Genul de activitate practicat  

 

Persoana de contact 

 Nume, prenume  

 Funcţia  

 Telefon de contact  

 Email   
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Chestionar de evaluare (total puncte: 100) 

1. Descrieți valorile, obiectivele companiei, și modul prin care abordați principiile de 

responsabilitate social-corporativă? Acest răspuns va fi evaluat cu maxim 5 puncte. 

 

 

 

 

2. Cum promovați responsabilitate social-corporativă în cadrul companiei Dvs.? Acest 

răspuns va fi evaluat cu maxim 5 puncte. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ce activităţi specifice în domeniul responsabilității și angajamentelor faţă de 

angajați ați realizat pe parcursul anului 2019? (ex. Îmbunătăţirea condiţiilor de 

muncă,  promovarea oportunităţilor egale, dezvoltarea capacităţilor profesionale, 

implicarea angajaţilor în procesul decizional, suport financiar, etc.) Acest răspuns va 

fi evaluat cu maxim 10 puncte. 

 

 

 

 

 

4. Ce activităţi specifice în domeniul responsabilității fată de clienți, furnizori, 

parteneri de afaceri, şi piață în general aţi realizat pe parcursul anului 2019? (ex. 

sporirea calităţii și siguranței produselor, implementarea standardelor de calitate, 

îmbunătăţirea politicii de preţuri, politica de plata faţă de furnizori, folosirea 

resurselor autohtone, participare în asociații de afaceri sau profesionale, etc.) Acest 

răspuns va fi evaluat cu maxim 10 puncte. 
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5. Ce activități specifice în domeniul îmbunătățirii şi protecției mediului 

înconjurător și activități ale economiei verzi, inclusiv alinierea la Obiectivele 

Dezvoltării Durabile  ați realizat în 2019? (ex: folosirea materialelor reciclabile, 

eficiența energetică, prelucrarea deșeurilor și rebuturilor, investiții în spații verzi, 

etc.) Acest răspuns va fi evaluat cu maxim 10 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ce standarde / certificate naționale sau internaționale de mediu / bio / eco 

dețineți?  (ex. SM, SM EN, SM SR EN, SM SR EN ISO, SM ISO, SM ISO/CEI, SM 

SR ISO, SM SR ISO/CEI, SM SR, SM ST AS, SM GOSTR, SM ST B, SMDSTU - 

Standarde naţionale SM, ECO, BIO, etc.) Acest răspuns va fi evaluat cu maxim 15 

puncte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ce activităţi specifice față de integrarea socială şi sprijinul acordat comunității, 

inclusiv prin alinierea la Obiectivele Dezvoltării Durabile  ați implementat în 

2019? (ex. investiții în infrastructura socială, suport financiar sau non-financiar 

pentru școli, spitale, instituții culturale, persoane vulnerabile, angajarea persoanelor 

cu dizabilități, proiecte comune cu ONG, voluntariat corporativ, etc.) Acest răspuns 

va fi evaluat cu maxim 15 puncte. 
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8. Care sunt rezultatele cuantificabile ale implementării principiilor de responsabilitate 

social-corporativă (în toate domeniile) pe parcursul anului 2019? (ex. creșterea 

vânzărilor cu ___%, sporirea volumului de producție/serviciilor cu ___%, reducerea 

fluctuației angajaților cu ___%, numărul persoanelor din pături defavorizate 

angajate____,  etc. ) Acest răspuns va fi evaluat cu  maxim 15 puncte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Măsura în care strategia de afacere este aliniată la Obiectivele Dezvoltării 

Durabile iar întreprinderea produce impact pozitiv asupra egalității de gen, energiei 

curate și accesibile, inovațiilor și infrastructurii, educației, sănătății și bunăstării cu 

influență semnificativă și asupra celorlalte ținte. Detalii despre aceste obiective le 

puteți găsi aici 

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/sdg/na_ionalizarea-

agendei-de-dezvoltare-durabil-in-contextul-republ/na_ionalizarea-indicatorilor-

pentru-obiectivele-de-dezvoltare-du/ Acest răspuns va fi evaluat cu  maxim 15 puncte 
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10. Oferiți cel puțin 2 referințe (persoane, întreprinderi) cu privire la activitățile 

menționate mai sus. (datele de contact ale partenerilor, beneficiarilor care pot 

confirma cele menționate de compania Dvs.) 

 

1. Nume,  Prenume,   Telefon: 

 

2. . Nume,  Prenume,   Telefon: 

 

 

11. Declarație pe propria răspundere: 

 

Declar pe propria răspundere, că toată informația, care se conține în prezentul Formular 

şi documentele prezentate este veridică şi am cunoștință despre consecințele legale 

rezultate în urma oferirii informației false. 

 

Declar că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal, sa fie stocate, prelucrate și 

utilizate în conformitate cu Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter 

personal, inclusiv în scopuri statistice, cercetări și studii, precum şi alte scopuri.  

 

 

 

Data:           Semnătura,  

           

                                                                                     L.S. 

 


