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CUVINTE-CHEIE 

 

 Cuvintele cheie utilizate în cadrul lucrării sunt următoarele: raportare integrată, 

sustenabilitate, informații financiar-contabile, informații nefinanciare, informații integrate, părți 

interesate, raportare financiară, norme de reglementare, raportare voluntară, raportare 

nefinanciară, raportarea sustenabilității, cerințele informaționale, cadrul conceptual privind 

raportarea integrată, organisme internaționale de reglementare, Inițiativa Globală de Raportare 

(GRI), Consiliul Internațional de Raportare integrată (IIRC), gândirea integrată, model de afaceri, 

crearea valorii pe termen lung, capitaluri, limbaj extins de raportare a afacerii, raport integrat, 

raport de sustenabilitate, raport anual, analiză bibliometrică, meta-analiză, indice de 

sustenabilitate general, model econometric, aport, proces de comunicare.  
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INTRODUCERE 

 

 Procesul de globalizare a economiei a condus la dezvoltarea entităților multinaționale prin 

creșterea complexității activității și puterii financiare a acestora, dezvoltarea comerțului 

internațional care alături de crizele economice și de schimbările climatice au determinat entitățile 

să își redefinească afacerile, adoptând, în același timp, strategii legate de responsabilitatea socială. 

În acest context, raportarea corporativă a fost nevoită să se alinieze, în primul rând, nevoilor 

entităților de a-și prezenta cât mai clar și complet activitatea lor, și în al doilea rând, cerințelor 

informaționale ale părților interesate tot mai ridicate, astfel încât entitățile au abordat noi tipuri de 

raportare menite să răspundă tuturor nevoilor. În aceste condiții, raportarea financiară tradițională 

a suferit modificări privind prezentarea informațiilor pentru utilizatori, de la includerea unei game 

de informații nefinanciare în rapoartele anuale la publicarea rapoartelor de guvernanță corporativă, 

de mediu, sociale, de sustenabilitate/CSR, etc pentru a răspunde nevoilor acestora. Aceste 

modificări au fost produse de reglementările internaționale sau naționale, dar și de adoptarea 

voluntară din partea entităților, a diverselor standarde sau linii directoare internaționale. 

 Cu toate acestea, prezentarea separată a informațiilor financiar-contabile și celor nefinanciare 

nu este suficientă pentru creionarea unei imagini clare și complete asupra procesului de creare a 

valorii pe termen lung pentru o entitate, pentru părţile interesate şi pentru societate. Drept urmare, 

s-a dezvoltat o nouă formă de raportare corporativă, și anume raportarea integrată care aduce în 

prim plan conceptul de gândire integrată. Rolul gândirii integrate este de a redefini activitatea 

entităților și mediul de afaceri, și de a asigura conectivitatea informațiilor financiar-contabile și 

nefinanciare în prezentarea lor sub forma unui singur raport care va deveni norma principală de 

raportare.  

  Motivația alegerii acestei teme are la bază dorința de a aduce un aport considerabil la 

extinderea unei arii de cercetare recente, inovative, dar și dificilă, menționând că raportarea 

integrată este în plin proces de dezvoltare atât la nivelul cercetării științifice cât și în practica 

entităților economice. Totodată, determinarea aportului adus de raportarea integrată este privit din 

două perspective: prima constă în abordarea raportării integrate ca instrument de punere în valoare 

a informațiilor financiar-contabile și nefinanciare, iar a doua perspectivă presupune că raportarea 

integrată reprezintă un instrument de asigurare a sustenabilității afacerii, ceea ce ne motivează să 

studiem procesul de raportare integrată în evoluția sa, la nivelul literaturii de specialitate, la nivelul 

reglementărilor internaționale și în practica entitățiilor. 

 Relevanța temei alese derivă din actualitatea conceptului de raportare integrată, deoarece 

acesta este în plin proces de definire și dezvoltare în literatura de specialitate dar și la nivel de 

reglementare. Chiar dacă există un cadru internațional elaborat de Consiliul Internaţional de 

Raportare Integrată în anul 2013 care a fost revizut în cursul anului 2020, raportarea integrată ridică 

încă numeroase probleme în practica entităților, mai ales că, în prezent, are un caracter majoritar 

voluntar. Implicit, relevanța temei reiese din importanța acordată de entitățile care adoptă 

raportarea integrată, înregistrându-se un număr crescut de la an la an de rapoarte integrate publicate 

în întreaga lume, conform studiilor din domeniu. Spre exemplu, studiul KPMG (2020) scoate în 

evidență un trend ascendent al rapoartelor integrate publicate din topul primelor 10 țări din lume, 

unde Africa de Sud se distanțează față de celelalte țări datorită caracterului de obligativitate privind 

raportarea integrată pentru entitățile listate public, urmată apoi de țări unde entitățile adoptă 

voluntar raportarea integrată precum Japonia, Franța, Malaezia, Brazilia, India, etc.   

 Scopul lucrării îl reprezintă definirea și analiza critică a conceptului de RI, implicit, a 

cadrului internațional IIRC și elaborarea unui indice de sustenabilitate general (ISG) în contextul 

adoptării RI având rolul de a contribui la îmbunătățirea comunicării cu părțile interesate.  
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 Pentru îndeplinirea acestui scop, ne-am propus sistematizarea și analiza celor mai importante 

lucrări din literatura de specialitate, dar și a cadrului conceptual internațional elaborat de IIRC 

pentru determinarea stadiului actual la nivelul cercetării științifice și determinarea aportului adus 

de raportarea integrată în asigurarea sustenabilității afacerilor. 

 Pentru atingerea scopului principal al lucrării, prezentat anterior, am definit următoarele 

obiective specifice:  

• Obiectivul nr. 1: Identificarea poziției raportării financiare în contextul economiei actuale 

pe baza analizei bibliometrice a conceptului de informații financiar-contabile. 

• Obiectivul nr. 2: Analiza bibliometrică a informațiilor nefinanciare și valorificarea 

acestora prin intermediul diferitelor tipuri de rapoarte specifice și la nivelul raportării 

integrate în cadrul procesului decizional al părților interesate. 

• Obiectivul nr. 3: Analiza bibliometrică a conceptului de sustenabilitatea afacerii privit ca 

un factor primordial în satisfacerea cerințelor informaționale ale părților interesate și în 

respectarea principiului continuității activității. 

• Obiectivul nr. 4: Prezentarea evoluției și perspectivele raportării integrate, definirea și 

analiza critică a conceptului prin intermediul literaturii de specialitate și a cadrului 

conceptual elaborat de IIRC. 

• Obiectivul nr. 5: Analiza bibliometrică și stadiului actual al cercetării privind raportarea 

integrată la nivelul literaturii internaționale pentru determinarea contribuției RI în 

procesul de comunicare cu părțile interesate și fundamentarea cercetării noastre empirice. 

• Obiectivul nr. 6:  Elaborarea unui indice de sustenabilitate general în contextul 

implementării raportării integrate. 

• Obiectivul nr. 7: Identificarea aportului adus de raportarea integrată în asigurarea 

sustenabilității afacerii și propuneri de îmbunătățire a procesului de comunicare cu părțile 

interesate prin intermediul RI. 

  De asemenea, precizăm că în concordanță cu obiectivul nr. 6 și 7 am avansat patru ipoteze 

de lucru în cadrul cercetării noastre empirice, după cum urmează: 

• Ipoteza nr. 1: Există o relație direct proporțională între gradul de sustenabilitate a afacerii 

prin prisma capacității manageriale și satisfacerea interesului acționarilor ca parte a teoriei 

părților interesate; 

• Ipoteza nr. 2: Dinamica sustenabilității sociale este net superioară dinamicii 

sustenabilității economice și are la bază reglementări naționale și internaționale generând 

o reducere a dispersiei productivității muncii; 

• Ipoteza nr. 3: Dinamica sustenabilității de mediu este net superioară dinamicii 

sustenabilității economice și are la bază reglementări naționale și internaționale generând 

o reducere a trezoreriei nete; 

• Ipoteza nr. 4: Din punct de vedere al sustenabilității economice, cel mai reprezentativ 

segment este cel al divulgării informațiilor prin intermediul bursei de valori. 

  

 Din punct de vedere al metodologiei, demersul nostru științific s-a realizat pe două etape după 

cum urmează:  

 Prima etapa cu caracter teoretic a constat în documentarea și studierea unui număr 

semnificativ de surse bibliografice relevante pentru tema noastră de cercetare, având drept obiectiv 

revizuirea literaturii de specialitate și sintetizarea opiniilor cercetătorilor, precum și rezultatele 

studiilor publicate anterior în această arie de cercetare.  
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 Cadrul teoretic al cercetării noastre a fost tratat din trei perspective, prima privind raportarea 

financiară, urmată de raportarea nefinanciară și a cea de a treia legată de raportarea integrată. Astfel, 

pentru realizarea cercetării teoretice am utilizat o gamă variată de lucrări de specialitate naționale 

și internaționale care au acoperit cele trei perspective. Lucrările de specialitate utilizate se regăsesc 

sub formă de articole, cărți, volume de conferințe, teze de doctorat, surse legislative naționale, 

europene și internaționale, dar și a surselor web, accesând platforme precum Web of Science, 

Proquest, Google Scholar și site-uri ale principalelor organisme implicate în aria raportării 

corporative, precum IASB (https://www.ifrs.org/), FASB (https://fasb.org/home), IIRC 

(https://integratedreporting.org/), GRI ( https://www.globalreporting.org/), etc. 

 A doua etapă cu caracter aplicativ are în prim plan un studiu empiric fundamentat pe baza 

literaturii de specialitate. În primă fază, am colectat datele financiar-contabile și nefinanciare din 

rapoartele integrate și rapoartele de sustenabilitate publicate în baza de date IIRC 

(http://examples.integratedreporting.org/home) și pe site-urile oficiale ale entităților incluse în 

eșantion, iar unii indicatori utilizați au fost obținuți prin calcule proprii. Eșantionul final utilizat în 

cercetarea empirică a fost format din 50 de entități listate la bursele internaționale din domenii de 

activitate diferite care au îndeplinit criteriile de selecție stabilite. Perioada de analiză a cuprins 5 

ani din 2015 până în 2019 și a presupus ca entitățile să fi publicat un raport integrat sau un raport 

de sustenabilitate împreună cu raportul anual pe baza principiilor raportării integrate în anul 2019, 

ca an de referință. Totodată, am analizat și sintetizat articolele științifice publicate pe tematica 

raportării integrate, astfel încât am identificat cele mai relevante articole pentru relația studiată: 

părțile interesate – raportarea integrată – sustenabilitate care au influențat cercetarea noastră 

empirică. În acest sens, am utilizat două tipuri de analize, și anume analiza bibliometrică a 

conceptului de raportare integrată și  meta-analiza a 12 articole pe această tematică. 

 Și nu în ultimul rând, menționăm că lucrarea noastră științifică se încadrează în teoria 

contabilității sociale definită ca o metodă prin care orice entitate economică evaluează impactul 

activităților sale asupra oamenilor, asupra mediu și asupra societății în general. Cu alte cuvinte, 

contabilitatea socială înregistrează performanța socială, de mediu și economică a entității pentru o 

evaluare ulterioară a acestora de către părțile interesate. Așadar, cercetarea noastră cuprinde 

elemente comune ale teoriei contabilității sociale, precum teoria părților interesate, sustenabilitatea, 

implicit raportarea integrată care reflectă cel mai bine contribuțiile acestei teorii prin conectivitatea 

informațiilor financiar-contabile și nefinanciare.  

 Considerăm că prin demersul nostru științific am îndeplinit scopul principal al lucrării de a 

identifica contribuțiile aduse de raportarea integrată în contextul asigurării sustenabilității 

afacerilor și îmbunătății comunicării cu părțile interesate atât la nivel teoretic, cât și aplicativ. 

Cercetarea noastră contribuie, în primul rând, la dezvoltarea literaturii de specialitatea din aria 

raportării integrate, în special din perspectiva evaluării sustenabilității și a teoriei părților interesate. 

În al doilea rând, rezultatele cercetării empirice sunt utile părților interesate, deoarece furnizează 

informații cu privire la sustenabilitatea generală a unei entității și pe fiecare categorie în parte, ceea 

ce vine în sprijinul procesului decizional. De asemenea, rezultatele cercetării contribuie 

semnificativ la îmbunătățirea activității manageriale și au implicații politice importante, deoarece 

susținem standardizarea raportării integrate prin implicarea organismelor internaționale de 

reglementare. 

  

https://www.ifrs.org/
https://fasb.org/home
https://integratedreporting.org/),%20GRI
https://www.globalreporting.org/
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PREZENTAREA SINTETICĂ A CAPITOLELOR TEZEI DE DOCTORAT 

 

 Lucrarea științifică cu titlul Valorificarea informațiilor financiar-contabile prin intermediul 

raportării integrate în contextul asigurării sustenabilității afacerii este structurată în 5 capitole 

tratate din punct de vedere teoretic și empiric. Primele 4 capitole se concentrează pe studierea și 

analiza literaturii de specialitate care acoperă sfera raportării financiare, raportării nefinanciare cu 

accent pe raportarea sustenabilității și raportarea integrată (RI). Ultimul capitol prezintă cercetarea 

empirică ce are ca scop elaborarea unui indice de sustenabilitate general pe baza căruia au fost 

identificate soluții de îmbunătățire a comunicării cu părțile interesate. 

 

Capitolul 1: Utilitatea informațiilor financiar-contabile  furnizate de conturile anuale 

 

 Obiectivul primului capitol este concentrat în jurul conceptului de informații financiar-

contabile și raportarea acestora. În acest sens, capitolul 1 începe cu prezentarea stadiului actual al 

cercetării și analiza bibliometrică a literaturii pe baza căruia am stabilit că termenul de informații 

financiar-contabile este cel mai potrivit în contextul cercetării noastre, acoperind o arie mai vastă 

de informații față de informațiile financiare și cele contabile. Totodată, se poate observa din analiza 

literaturii de specialitate realizate cu ajutorul platformei Web of Science și VOSviewer-ului că 

atenția deosebită a cercetătorilor și a practicenilor asupra tematici informațiilor financiar-contabile 

se datorează scandalurilor financiare și a crizelor economice cu care s-a confruntat economia 

globală. Toate acestea alături de modificările aduse de adoptarea standardelor de contabilitate 

internaționale, de atenția entităților asupra mediului în care operează și de schimbările climatice au 

influențat semnificativ raportarea financiară. Astfel încât, utilizatorii informațiilor financiar-

contabile au pus accent pe calitatea acestora înaintea cantității lor. Calitatea acestora este un aspect 

important care se propagă asupra calității raportări financiare ce se cuantifică în deciziile pozitive 

sau negative ale utilizatorilor. Implicit, calitatea informațiilor financiar-contabile este asociată cu 

o credibilitate ridicată în rândul utilizatorilor și o asimetrie informațională redusă. 

 Tot în cadrul acestui capitol, am prezentat tipurile de rapoarte specifice informațiilor 

fiannciar-contabile, și anume, rapoartele financiare anuale și situațiile financiare anuale care sunt 

influențate de cele două tipuri de norme, una bazată pe reguli, adică US GAAP-urile și cealaltă 

bazată pe principii sub forma standardelor IAS/IFRS, implicit reglementările contabile din țara 

noastră sunt influențate de cele din urmă standarde, dar și de legislația Uniunii Europene. Impactul 

major al adoptării standardelor de contabilitate IFRS la nivelul Uniunii Europene s-a resimțit prin 

creșterea calității informațiilor financiar-contabile. Situațiile financiare anuale rămân principala 

sursă de comunicare cu mediul extern în cazul entităților de mici dimensiuni, în schimb raportul 

anual, deși a devenit un instrument de comunicare mai interactiv și mai amplu  ca urmare a 

includerii unei noi categorii de informații, cele nefinanciare, nu este suficient pentru cerințele 

părților interesate ale entităților mari sau corporațiilor internaționale.  

 Raportarea financiară tradițională prezintă anumite limite care generează dezavantaje de 

dezvoltare internă și afectează procesul decizional al părților interesate. Acest fapt a condus în timp 

la dezvoltarea altor tipuri de rapoarte care împreună cu raportul anual contribuie la o viziune mai 

clară și de perspectivă asupra activității entități economice. Cerințele informaționale actuale ale 

părților interesate depășesc sfera raportării financiare tradiționale fapt pentru care s-au identificat 

noi soluții pentru modernizarea rapoartelor financiare precum XBRL sau includerea informațiilor 

sociale sau de mediu în aceste rapoarte.  
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Capitolul 2: Valorificarea informațiilor nefinanciare în raport cu părțile interesate 

 

 Obiectivul capitolului este centrat pe conceptul de informații nefinanciare și raportarea 

acestora. Capitolul debutează cu definirea și prezentarea stadiului actual al cercetării privind 

informațiile nefinanciare urmate, ulterior, sintetizarea rapoartelor specifice și aportul adus în 

procesul de comunicare cu părțile interesate. Analiza bibliometrică a literaturii de specialitate 

realizată asupra conceptului de informații nefinanciare a scos în evidență faptul că nu există o 

definiție unanim acceptată, dar este strâns legată de termeni, precum divulgare, performanță, părți 

interesate, CSR, sustenabilitate, guvernanță corporativă, transparență, RI, etc. Această categorie de 

informații a crescut ca importanță, în timp, pentru toate categoriile de părți interesate ale unei 

entități economice datorită interesului acordat sustenabilității, a complexității afacerilor și dorinței 

acestora de a înțelege modul în care operează o entitate, precum și impactul acesteia asupra 

mediului. În acest context, au fost dezvoltate mai multe tipuri de rapoarte care valorifică 

informațiile nefinanciare și contribuie la completarea imaginii unei entități ce îi permite să se 

diferențieze de alți concurenți, răspunzând, totodată, cerințelor informaționale ale părților 

interesate.  Astfel, am prezentat pe scurt principale tipuri de rapoarte nefinanciare, precum raportul 

de guvernanță corporativă, privind capitalul intelectual, de mediu, social, de CSR sau 

sustenabilitate, declarația nefinanciară, raportul integrat, împreună cu exemplificarea unui model 

elaborat la nivel internațional.  

 În structura capitolului am pus accent pe sustenabilitatea afacerii și raportarea ei ca fiind 

principalul tip de raport nefinanciar utilizat în practică. Analiza bibliometrică a sustenabilității 

afacerii realizate prin intermediul VOSviewer-ului evidențiază că aceasta este una dintre cerințele 

informaționale actuale, precum și, un factor important în asigurarea respectării principiului 

continuității activității și în îmbunătățirea comunicării cu părțile interesate. Iar când vorbim de 

raportarea sustenabilității, standardele GRI sunt pe primul loc ca aplicabilitate în practica 

entităților. 

 În finalul capitolului 2 ne-am propus să subliniem valoarea adaugată a informațiilor 

nefinanciare adusă prin adoptarea conceptului de gândire integrată. Informațiile nefinanciare sunt 

valorificate mai puternic prin intermediul RI în comparație cu alte tipuri de rapoarte datorită 

conceptului de gândire integrată care are rolul de a asigura o conectivitate naturală între elementele 

financiare și nefinanciare ale activității unei entități. RI este soluția pentru a reda cât mai clar relația 

de interdependență dintre informațiile financiar-contabile și nefinanciare ceea ce vine în sprijinul 

părților interesate în funcție de deciziile la care se raportează. Chiar dacă procesul de colectare, 

cuantificare și raportare a informațiilor nefinanciare este mai complex, necesitând mai mult timp, 

costuri mai ridicate și riscuri asociate divulgării, entitățile trebuie să răspundă cerințelor 

informaționale actuale ale părților interesate, deoarece procesul de comunicare cu părțile interesate 

este esențial în succesul afacerii. 

 

Capitolul 3: Evoluția și perspectivele raportării integrate în contextul globalizării afacerilor 

  

 Obiectivul principal al celui de al treilea capitol se axează în jurul conceptului de raportare 

integrată (RI), pornind de la definirea acestuia în cadrul literaturii de specialitate, identificarea 

beneficiilor și criticilor aduse RI până la prezentarea și analizarea critică a cadrului conceptual 

elaborat de Consiliul Internațional al Raporării Integrate. RI este cea mai nouă forma de raportare 

corporativă, aflată în plin proces de dezvoltare și adoptare în rândul entităților din întreaga lume. 

Aceasta are un impact major asupra modului în care o companie își desfășoară activitatea și 

comunică rezultatele realizate.  
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 Raportându-ne la literatura de specialitate, considerăm că o definire completă a RI vizează 

următoarele elemente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursă: prelucrare proprie 

 

 În concluzie, este destul de clară abordarea conceptului de RI în literatura internațională. Toți 

cercetători consideră că raportarea integrată este un proces complex care presupune schimbări 

majore asupra viziunii, strategiilor, modelului de afaceri și a raportării informațiilor către părțile 

interesate. RI este strâns legată de performanța economică, de mediu și socială, într-un cuvânt 

sustenabilitate, de integrarea informațiilor financiare și nefinanciare, de gândirea integrată, 

procesul de creare a valorii și părțile interesate. 

 Un alt aspect avut în vedere în structura acestui capitol face referire la evoluția și 

perspectivele RI de unde se remarcă faptul că aceasta a apărut pentru prima dată în practica 

entităților încă din anul 2002, ulterior a fost dezvoltată în literatura de specialitate și abordată de 

organismele internaționale din domeniu. Primul cadru conceptual privind RI este considerat 

raportul KING III elaborat de IRCSA din Africa de Sud, cu caracter obligatoriu, urmat de cadrul 

elaborat de IIRC în anul 2013, publicat într-o formă revizuită în ianuarie 2021, cu carcter voluntar. 

Așadar, RI a apărut ca o necesitate a entităților de a-și explica afacerile din ce în ce mai complexe 

și de a răspunde cât mai clar cerințelor informaționale ale părților interesate, dar tinde să devină 

principala normă de raportare la nivelul marilor corporații. Studiile din domeniu evidențiază 

numărul ridicat al rapoartelor integrate publicate în Africa de Sud, unde RI este obligatorie pentru 

entitățile listate public, și de trei ori mai puține întâlnim în țările europene, observând astfel o rată 

de adoptare voluntară mai lentă. Cu toate acestea, RI a câștigat teren în practica entităților, 

înregistrându-se un trend ascendent al numărului de rapoarte integrate publicate în anul 2020 față 

de 2017 sau 2015 la nivel internațional. Același lucru este valabil și în cadrul literaturii de 

specialitate unde există clar un trend ascendent al numărului de articole publicate pe această 

tematică și al domeniilor de cercetare abordate. 

Raportare 

integrată 

Informații financiare și nefinanciare 

Părți interesate 

Gândire integrată 

Viziune holistică și orientată spre viitor 

Sustenabilitate și crearea valorii 

Pilonul de Mediu, Social și Guvernanță 

Figura nr. 3. 1: Componentele raportării integrate 
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 În cadrul cercetării noastre, ne-am concentrat atenția asupra cadrului conceptual elaborat de 

IIRC datorită caracterului său internațional și adoptării sale ridicate la nivelul Europei, pe care l-

am detaliat și analizat în acest capitol. Cadrul IIRC cuprinde principiile, obiectivele și conceptele 

care stau la baza RI, precum și structura unui raport integrat conform cadrului. Bineînțeles că acest 

cadrul este însoțit, atât, de beneficiile raportării integrate, cât și, de critici aduse la adresa sa, precum 

accentul pus pe investitori sau pe elementele de natură financiară, lipsa unui sistem de indicatori 

integrați privind performanța, etc. În plus, există păreri pro și contra privind obligativitatea RI sau 

beneficiile reale ale acesteia, dar considerăm că aceasta aduce un plus de valoare raportării 

corporative, dar are în față un drum lung până la devenirea unei norme unanim acceptate și 

implementate corect la nivel global. 

 

Capitolul 4: Analiza și meta-analiza literaturii de specialitate privind triada raportare integrată 

- părți interesate - sustenabilitate 

 

 Obiectivul principal al acestui capitol este focalizat pe analiza stadiul actual al cercetărilor 

privind RI cu scopul de a evidenția principalele elemente ale procesului de comunicare cu părțile 

interesate. Pentru atingerea acestui obiectiv a fost necesară o analiză aprofundată a literaturii de 

specilitate în contexul temei abordate utilizând trei instrumente, și anume: platforma Web of 

Science, software-ul VOSviewer și meta-analiza.  

 În primul rând, analiza rezultatelor obținute cu ajutorul platformei WoS ne relevă faptul că 

abia după anii 2000, conceptul de RI și-a făcut timid apariția în literatura de specilitate, dar interesul 

cercetătorilor a crescut continuu, mai ales după elaborarea primul cadru internațional privind RI în 

anul 2013 al IIRC. Ulterior, evoluția cercetărilor dezvoltate pe această temă și-a urmat cursul firesc, 

de la abordările de tip normativ spre cercetările empirice, cu scopul de a  identifica factorii 

determinanți și amploarea efectelor RI.  

 În al doilea rând, am considerată oportună realizarea analizei bibliometrie cu ajutorul metodei 

clusterelor, având la bază rezultatele furnizate de WoS. Rețeau de cuvinte-cheie prezentată în figura 

nr. 4.1 evidențiază că RI este asociată cu termeni, cum ar fi: sustenabilitate, management, crearea 

de valoare, model de afaceri, capital intelectual, informații contabile, raportare nefinanciră, costuri, 

gândire integrată, teoria legitimități, teoria agenției, teoria părților interesate, etc. În contextul 

teoriei părților interesate, considerăm că rezultatele obținute prin intermediul analizei bibliometrice 

aduce în prim plan o corelare detaliată a acestei teorii cu problematica sustenabilității și RI în 

condițiile economiei actuale, ceea ce reprezintă o bază științifică solidă pentru cercetarea noastră 

empirică (vezi figura nr. 4.1).  

 În al treilea rând, meta-analiza realizată pe baza a 12 studii de cercetate considerate a fi cele 

mai reprezentative (din punct de vedere al indicilor de citare, quartilei sau zonei în care apare 

indexat jurnalul în care au fost publicat, al factorului de impact si article influences score) are drept 

scop identificarea variabilelor frecvent utilizate în cercetările din literatura internațională de 

specialitate care influențează RI, implicit procesul de comunicare cu părțile interesate, în contextul 

asigurării sustenabilității afacerii. 

 Rezultatele meta-analizei sugerează că studiile publicate până în prezent pe tematica RI se 

bazează, preponderent, pe variabile de natură financiară de unde putem afirma că în procesul de 

comunicare a unei entități raportoare cu părților interesate, accentul cade pe informațiile financiar-

contabile. Mai mult decât atât, considerăm că procesul de comunicare dintre entități și părțile 

interesate poate fi îmbunătățit prin intermediul RI, dacă sustenabilitatea afacerii este prezentată 

într-un mod integrat și cât mai clar. 
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Figura nr. 4. 1: Rețeaua de termeni-cheie ai RI redată prin VOSviewer 

 

 
Sursă: VOSviewer 

 

 Concludem că, analiza literaturii internaționale privind RI a contribuit semnificativ la 

selectarea celor mai relevante studii din aria de interes care au influențat cercetarea noastră, la 

formularea ipotezelor de lucru și la stabilirea variabilelor dependente și interdependente în funcție 

de părțile interesate ale unei entității pentru modelele econometrice elaborate în cadrul cercetării 

noastre empirice. Toate acestea ne conferă o direcție solidă de cercetare având în vedere relația 

dintre sustenabilitate - raportare integrată - teoria părților interesate abordată în cercetarea empirică 

prezentată în capitolul 5 al lucrării.  

 

Capitolul 5: Modelarea percepției părților interesate cu privire la sustenabilitate activităților 

entităților economice 

 

 În cadrul acestui capitol ne-am propus să identificăm percepția părților interesate asupra 

sustenabilității activităților entităților în contextul adoptării RI cu scopul de a identifica soluții 

pentru îmbunătățirea procesului de comunicare cu părțile interesate. Actualiatea și relevanța temei 

reies tocmai din interesul crescut acordat RI de către cercetători și entitățile economice, așa cum se 

observă din analiza literaturii de specialitate și a studiilor din domeniu. Pentru a concretiza cele 

menționate, am stabilit inițial scopul principal și obiectivele cercetării noastre. În continuare, am 

prezentat principalele etape ale metodologiei cercetării care cuprind și formularea ipotezelor de 

lucru, prezentarea strategiei de cercetare și a eșantionului construit.  
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 Faza de culegere a datelor necesare cercetării empirice, a impus utilizarea unor tehnici de 

culegere mediată a datelor din rapoartele integrate  și rapoartele anuale publicate pe paginile web 

oficiale ale fiecărei entități economice pentru perioada 2015-2019. Datele colectate care au fost 

exprimate în altă monedă decât euro, precum dolarul american, lira sterlină, francul elvețian, 

coroana daneză, zlotul polonez și coroana suedeză au fost convertite în euro la cursul de schimb 

valutar al Băncii Naționale Române aferent datei de 31 decembrie a fiecărui exercițiu financiar. 

Ulterior, s-au calculat indicatori utilizând metode statistico-matematice, prin intermediul software-

ul MS Excel 2013. Pe baza acestor informații s-a realizat agregarea datelor care au fost introduse 

și prelucrate în programul statistic SPSS versiunea 25 și GRETL versiunea 2019a. 

 Cercetarea empirică are la bază un eșantion de 50 entități economice listate la bursele 

internaționale din domenii de activitate diferite. Entitățile au fost selectate în funcție de adoptarea 

principiilor RI conforme cu IIRC în anul 2019 ca an de referință. Un alt criteriu îl reprezintă 

publicarea unui raport integrat sau raport de sustenabilitate împreună cu raportarea anuală a 

entității.  Eșantionul a fost construit pe baza mai multor criterii de includere (entitățile incluse fac 

parte doar din Europa; publicarea raportului de sustenabilitate conform standardelor GRI și 

raportului anual respectând principiile RI conform IIRC în anul 2019) și excludere (entitățile din 

domeniul bancar sau de asigurări; entitățile care nu au avut publicate rapoartele aferente anului 

2019 la data culegerii datelor sau cele care au publicat rapoarte integrate în altă limbă decât 

engleză). Toate acestea au condus la selectarea a 50 din cele 185 de entități prezente pe site-ul IIRC 

la secțiunea IR Reporters și Leading Practices. Domeniile de activitate pe care le acoperă entitățile 

selectate sunt în număr de 10, după cum urmează: Utilități, Industrie, Bunurilor de Larg Consum, 

Extractiv, Telecomunicații, Tehnologie, Servicii, Transporturi, Sănătate, Construcții și Materiale. 

(vezi graficul nr. 5.1) 

 

Graficul nr. 5. 1: Ponderea domeniilor de activitate în eșantion selecționat 

 
Sursă: prelucrare proprie 

 

  Totodată, pentru clarificarea demersului nostru științific, figura nr. 5.1 prezintă strategia de 

cercetare utilizată care relevă cursul logic al cercetării noastre de la scopul principal la rezultatul 

final sub forma indicelui de sustenabilitate general, pe baza căruia am propus mai multe soluții 

pentru îmbunătățirea comunicării cu părțile interesate.  
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Sursă: prelucrare proprie 

  

 În cadrul cercetării noastră a fost abordată și teoria părților interesate în contextul 

sustenabilității și al RI. Pe baza analizei literaturii de specialitate realizate în capitolul 4 au fost 

stabilite variabilele dependende și independente care influențează diferit cele șapte categorii de 

părți interesate selectate, cu rolul de a determina nivelul de sustenabilitate perceput. În acest 

context, am selectat următoarele categorii de părți interesate utilizate în studiul nostru: Potențiali 

investitori (INV); clienți și furnizori (CL/FZ); creditori financiari (CRED FIN); acționari (ACȚ); 

autoritățile statului (AUT STAT); salariați (SAL); manageri (MANAG). Pentru fiecare categorie 

în parte a fost elaborat un indice de sustenabilitate printr-un model econometric de regresie liniar. 

Cele șapte modele econometrice au stat la baza indicelui de sustenabilitate general asimilat unei 

funcții econometrice de regresie în variantă regresională simplă bazată pe metoda celor mai mici 

pătrate. Funcția ISG are ca variabilă dependentă nivelul de asigurare externă (ASIGEXT), iar 

variabilele independente se regăsesc sub forma variabilelor dependente ale IS individuali stabilite 

în funcție de interesele fiecărei categorii de părți interesate, după cum urmează: dinamica valorii 

bursiere (VALB) pentru INV; dinamica gradului de îndatorare (DTL.CP) pentru CL/FZ; variația 

goodwill-ul pentru CRED FIN și MANAG; dinamica dividentului pe acțiune (DIVACT) pentru 

ACȚ; dinamica trezoreriei nete (TN) pentru AUT STAT și dinamica productivității muncii (WP) 

pentru SAL. 

 Rezultatele obținute astfel au fost interpretate în finalul capitolui pentru a ne atinge scopul 

principal al cercetării și anume oferirea de soluții care să conducă la îmbunătățirea procesului de 

comunicare cu părțile interesate. 

 În tabelul nr. 5.1 am sintetizat rezultatele indicilor de sustenabilitate individuali care au 

condus la validarea celor patru ipotezele de lucru avansate cu un impact semnificativ asupra ISG. 
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Figura nr. 5. 1: Strategia de cercetare 
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 Considerăm că valoarea ISG de 63% obținută reprezintă un nivel de sustenabilitate mediu 

spre ridicat, deoarece există un dezechilibru între categoriile de părți interesate analizate pe cei trei 

piloni (social, mediu și economic) observat din rezultatele fiecărui IS. Acest dezechilibru contribuie 

la scăderea credibilității informațiilor privind sustenabilitatea în rândul părților interesate chiar dacă 

aceste informații au fost asigurate extern, ceea ce afectează calitatea rapoartelor de sustenabilitate 

sau a celor integrate. Așadar, nivelul de încredere a rapoartelor integrate și a celor de sustenabilitate 

este unul mediu. Aceste rapoarte prezintă mai multe vulnerabilități datorate caracterului 

netransparent și necuantificabil al eforturilor managerilor privind dezvoltarea sustenabilă. Suntem 

de părere că rapoartele integrate au nevoie de o reconfigurare, în sensul creșterii credibilității 

informațiilor transmise prin compararea valorilor obținute din raportările financiare cu trendurile 

de creștere a afacerii în mod sustenabil. Totodată, este nevoie de protejarea intereselor acționarilor 

cu implicarea managementului în asigurarea unei creșteri sustenabile, cu atragerea investitorilor și 

creditorilor financiari, cu protejarea intereselor clienților și furnizorilor, respectarea reglementărilor 

naționale și internaționale, precum și îmbunătățirea politicii salariale ca latură socială a 

sustenabilității. 

 

Tabelul nr. 5. 1: Centralizarea rezultatelor indicilor de sustenabilitate 
                                   

PĂRȚI 

INTERESATE 

Piloni ISG 

SOCIAL 

  

MEDIU ECONOMIC 

Investitori 

potențiali 

IS fără impact social 

pe segment de 

sustenabilitate 

IS fără impact 

de mediu pe 

segment de 

sustenabilitate 

IS cu impact economic  

segment de sustenabilitate 

∆VAL.B ∈ [0; 2] 
IS< 45% 

cu impact mediu 

pentru fenomenul 

general de 

sustenabilitate 

Clienți/ 

Furnizori 

IS fără impact social 

pe segment de 

sustenabilitate 

IS cu impact de mediu și economic pe 

segment de sustenabilitate 

∆DTL/CP ∈ [−0,5; 1,5]        
   IS< 15% 

cu impact mediu 

pentru fenomenul 

general de 

sustenabilitate 

Creditori 

financiari 

IS fără impact social 

pe segment de 

sustenabilitate 

IS fără impact 

de mediu pe 

segment de 

sustenabilitate 

IS cu impact economic  

segment de sustenabilitate 

∆GW ∈ [0,5; 2]  
IS< 30% 

cu impact mediu 

pentru fenomenul 

general de 

sustenabilitate 

Acționari IS fără impact social 

pe segment de 

sustenabilitate 

IS fără impact 

de mediu pe 

segment de 

sustenabilitate 

IS cu impact economic pe  

segment de sustenabilitate 

∆DIV/ACȚ ∈ [0; 2,5] 
IS< 15% 

cu impact mediu 

pentru fenomenul 

general de 

sustenabilitate 

Autoritățile 

statului 

IS cu impact social, mediu și economic pe segmentul de 

sustenabilitate 

∆TN ∈ [0,75; 1,25]                         IS< 75%      

cu impact ridicat 

pentru fenomenul 

de sustenabilitate 

Salariați IS cu impact social pe 

segment de 

sustenabilitate 

∆WP ∈ [0,75; 1,25] 
IS< 95% 

IS fără impact 

de mediu pe 

segment de 

sustenabilitate 

IS fară impact economic  

pe segment de 

sustenabilitate 

 

cu impact ridicat 

pentru fenomenul 

general de 

sustenabilitate 

Manageri IS cu impact social, mediu și economic pe segmentul de 

sustenabilitate 

∆GW ∈ [0,5; 2]                               IS< 15% 

cu impact mediu 

pentru fenomenul 

general de 

sustenabilitate 

ISG <24% <14% <27% <65% 
Sursă: prelucrare proprie 
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   Pe baza dezechilibrului identificat am propus mai multe soluții de îmbunătățire a procesului 

de comunicare cu părțile interesate cu rolul de a contribui la creșterea credibilității informațiilor 

cuprinse în rapoartele integrate, precum: 

• Furnizarea unui set de indicatori integrați care să prezinte sustenabilitatea unei entități, în 

particular redarea efectelor elementelor nefinanciare asupra celor financiare, având la 

bază principiul interconectivității informațiilor. 

• Oferirea de informații clare despre acțiunile de mediu și sociale și efectele acestora asupra 

cheltuielilor și veniturilor entității. 

• Asigurarea unui grad de transparență optim în cadrul unui raport integrat. 

• Publicarea unui raport integrat concis, clar și interactiv prin utilizarea diverselor 

instrumente menite să permită derularea cu ușurință a acestuia. 

• Utilizarea unui ton adecvat nu neapărat optimist în cadrul rapoartelor integrate (ținând 

cont că acestea sunt de tip narativ) care să confere încredere și nu suspiciuni din partea 

utilizatorilor. 

 

Utilitatea rezultatelor obținute  

 Indicele de sustenabilitate elaborat este util entităților economice și părților interesate ale 

acestora, deoarece furnizează informații cu privire la nivelul de sustenabilitate generală a entității 

și pe fiecare categorie de părți interesate ceea ce le poate influența procesul decizional. De 

asemenea, rezultatele cercetării au implicații manageriale importante. Managerii trebuie să își 

dezvolte o gândire integrată cu rolul de a asigura sustenabilitatea afacerii, ținând cont de toate 

părțile interesate și de a crește calitatea raportării integrate. Astfel, rezultatele cercetării noastre 

contribuie semnificativ la îmbunătățirea activității manageriale. Mai mult decât atât, rezultatele 

noastre au implicații politice, deoarece susținem standardizarea raportării integrate prin implicarea 

organismelor internaționale de reglementare. În primul rând, susținem că evaluarea sustenabilității 

într-un mod integrat așa cum și-a propus RI nu este posibilă, în prezent, deoarece clasificarea celor 

șase tipuri de capitaluri conform cadrulului IIRC este insuficientă pentru a prezenta performanță 

integrată a entității și pentru a o face înțeleasă. Este absolut necesar elaborarea unui set mai clar de 

indicatori ai sustenabilității în contextul aplicării RI, susținut și de practica entitățiilor care adoptă 

standardele GRI în raportarea sustenabilității sau standarde europene și naționale, chiar dezvoltă 

proprii indicatori meniți să ofere o imagine mai clară a activității lor. În al doilea rând, nu este 

asigurată comparabilitatea informațiilor raportate între entitățile din domenii diferite la nivel 

internațional, chiar și între entitățile din același domeniu, ceea ce afectează credibilitatea 

rapoartelor integrate. 

 Considerăm că rezultatele cercetării noastre evidențiază un aport al RI în asigurarea 

sustenabilității peste un nivel mediu, în prezent, care poate fi îmbunătățit prin implicarea 

managerilor, a organismelor de reglementare internaționale și a tuturor părților interesate. 
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CONCLUZII FINALE, CONTRIBUȚII PROPRII, LIMITE ȘI DIRECȚII VIITOARE 

ALE CERCETĂRII  

 

 Teza de doctorat a fost elaborată în contextul în care conceptul de RI a luat amploare în 

ultimii 5 ani atât în literatura internațională, cât și în practica entităților economice. Considerăm că 

am îndeplinit scopul pricincipal al lucrării de a identifica contribuțiile aduse de RI în contextul 

asigurării sustenabilității afacerilor atât la nivel teoretic, cât și aplicativ, contribuind astfel la 

dezvoltarea literaturii de specialitate. Finalitatea a constat în elaborarea indicelui de sustenabilitate 

general cu rolul de a evidenția nivelul de sustenabilitate resimțit individual de părțile interesate 

selectate și de către entitățile care au adoptat RI per ansamblul lor. Acest lucru ne-a ajutat să 

identificăm aportul adus de RI și să formulăm propuneri în vederea îmbunătățirii comunicării cu 

părțile interesate. De asemenea, din scopul principal al lucrării am dedus șapte obiective specifice 

care au fost atinse în ordinea elaborării lor pe parcursul celor cinci capitole ale lucrări, după cum 

urmează: 

 Capitolul 1 al tezei de doctorat este concentrat în jurul obiectivului cu același număr și anume: 

identificarea poziției raportării financiare în contextul economiei actuale pe baza analizei 

bibliometrice a conceptului de informații financiar-contabile care a fost îndeplinit în două etape. 

În primul rând, prin analiza conceptului de informații financiar-contabile în cadrul literaturii 

internaționale utilizând platforma Web of Science și software-ul VOSviewer am evidențiat statusul 

actual al cercetării și am identificat trei termeni din acest context, și anume informații financiare, 

informații contabile și informații financiar-contabile. Cu toate acestea, am optat pentru termenul de 

informații financiar-contabile, deoarece este cel mai potrivit în cadrul lucrări noastre fiind termenul 

cel mai complet care reunește caracteristicile informațiilor contabile ce au la bază documente 

justificative și caracteristicile informațiilor financiare care derivă din fenomene de natură financiară 

și sunt prezentate în rapoartele financiare. 

 În al doilea rând, prezentarea raportării informațiilor financiar-contabile asigură îndeplinirea 

obiectivului nr. 1. În acest sens, am subliniat importanța caracteristicilor calitative ale informațiilor 

financiar-contabile și percepția acesteia în rândul părților interesate. Calitatea informațiilor 

financiar-contabile a fost influențată de-a lungul timpului de numeroase fenomene și procese 

economice precum crizele economice, scandalurile financiare, evenimentele politice, adoptarea 

standardelor IAS/IFRS, procesul de convergență dintre acestea și US GAAP-urile etc. Toate aceste 

elemente au condus la scăderea credibilității, a transparenței, a fiabilității și implicit a calității, dar 

și în sens invers pentru părțile interesate. Așadar, asigurarea unei calități superioare a raportării 

financiare este strâns legată de calitatea informațiilor financiar-contabile, dar contribuie și la 

creșterea credibilității, a transparenței și la reducerea asimetriei informaționale. Considerăm că 

există un lanț al calității raportării financiare în care fiecare verigă este importantă, adică calitatea 

informațiilor financiar-contabile se propagă asupra raportului financiar final, aceasta influențează 

utilizatorii, iar deciziile acestora se cuantifică în mediul de afaceri în care entitățile economice 

operează. În decursul timpului, raportarea financiară a suferit modificări prin adoptarea 

standardelor IAS/IFRS la nivel internațional, dar și datorită procesului de convergență dintre 

acestea și US GAAP-urile și cerințelor informaționale tot mai ridicate și mai complexe ale părților 

interesate. Toate aceste elemente, alături de limitele raportării financiare tradiționale au determinat 

o repoziționare a raportării financiare în cadrul raportării corporative. Astfel, putem afirma că a 

crescut importanța raportării nefinanciare ceea ce a condus la schimbarea structurii raportului anual 

prin includerea informațiilor despre mediu, guvernanță corporativă și socială, precum și la 

dezvoltarea altor tipuri de rapoarte nefinanciare, care privite împreună au rolul de a oferi o 

perspectivă mai largă asupra activității unei entității.  
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 Prin urmare, în practica entitățiilor există două trenduri de raportare financiară, unul care 

presupune publicarea unui raport anual ce încorporează o gamă cât mai vastă de informații 

nefinanciare, iar altul ce constă în publicarea raportului anual împreună cu un raport de 

sustenabilitate.  

 În cadrul capitolului 2 am atins obiectivul nr. 2 și nr. 3: analiza bibliometrică a informațiilor 

nefinanciare și valorificarea acestora prin intermediul diferitelor tipuri de rapoarte specifice și la 

nivelul raportării integrate în cadrul procesului decizional al părților interesate, respectiv, analiza 

bibliometrică a conceptului de sustenabilitatea afacerii privit ca un factor primordial în 

satisfacerea cerințelor informaționale ale părților interesate și în respectarea principiului 

continuității activității. Putem afirma că analiza conceptelor teoretice privind informațiile 

nefinanciare evidențiază că nu există o definiție clară și unanim acceptată în rândul cercetătorilor. 

Rezultatele analizei literaturii de specialitate prin intermediul VOSviewer-ului arată că informațiile 

nefinanciare sunt strâns legate de divulgare, performanță, raportare integrată, sustenabilitate, 

determinanți și management. Cu alte cuvinte, informațiile nefinanciare sunt reprezentate de toate 

informațiile calitative ce se încadrează, cu precădere, în sfera sustenabilității și afectează 

semnificativ performanța entități și procesul decizional al părților interesate, iar divulgarea lor ține 

de anumiți determinanți ce influențează managementul, implicit în forma de raportare aleasă. Mai 

mult decât atât, analiza bibliometrică a sustenabilității afacerii a evidențiat faptul că acest concept 

este strâns legat de divulgarea informațiilor nefinanciare, de cerințele informaționale ale părților 

interesate și de mediul de afaceri actual. Sustenabilitatea afacerii reprezintă garantul viitorului, un 

concept nelipsit al mediului de afaceri actual care vizează continuitatea activității entităților 

economice și relația cu părțile interesate. 

 În aceiași direcție, am avut în vedere cerințele informaționale actuale alături de modificările 

legislative din domeniu care au condus la includerea mai multor informații nefinanciare în 

rapoartele anuale și la publicarea altor tipuri de rapoarte chiar voluntar din partea entităților, precum 

rapoartele de guvernanță corporativă, capital intelectual, sociale, de mediu, de 

sustenabilitate/responsabilitate socială, declarația nefinanciară și chiar rapoarte integrate. Raportul 

de sustenabilitate bazat pe standardele GRI este cel mai utilizat în raportarea informațiilor 

nefinanciare pe cele trei dimensiuni sociale, de mediu și economică conform studiilor KPMG 

(2020) cu o medie de peste 60% dintre reporterii N100 și peste 70% din reporterii G250. În acest 

context, rolul părților interesate este primordial, iar utilitatea informațiilor nefinanciare reiese din 

importanța acordată de acestea în procesul decizional care a determinat entitățile să își redefinească 

afacerile. Totuși, suntem de părere că informațiile nefinanciare sunt valorificate mai puternic prin 

intermediul RI în comparație cu alte tipuri de raportare datorită conceptului de gândire integrată 

care are rolul de a asigura o conectivitate naturală între elementele financiare și nefinanciare ale 

activității unei entități. 

 Capitolul 3 se adresează obiectivului nr. 4 care constă în: prezentarea evoluției și 

perspectivele raportării integrate, definirea și analiza critică a conceptului prin intermediul 

literaturii de specialitate și a cadrulului conceptual elaborat de IIRC. RI reprezintă o abordare 

complexă a activității entității care integrează pilonul economic, mediu, social și guvernanța, astfel 

încât să redea procesul de creare a valorii pentru toate părțile interesate, utilizând un model de 

afaceri inovator care contribuie semnificativ la sustenabilitatea afacerii. RI se remarcă prin evoluția 

sa, deoarece se dezvoltă inițial în practica entităților economice după anul 2000 și ulterior este 

abordată în literatura de specialitate și de către organismele internaționale. În prezent, se constantă 

un trend ascendent, dar destul de lent al RI unde Africa de Sud este în prim plan, deoarece a introdus 

obligativitatea acesteia încă din anul 2010 cu un număr de aproape 100 de rapoarte integrate 

publicate în anul 2020.  
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 În rest, RI are un caracter voluntar, astfel că în topul primelor 10 țări în funcție de numărul 

de rapoarte integrate publicate în 2020 regăsim țări precum Japonia (73), Franța (45), Brazilia (33), 

Malaezia (31), India (28) Suedia (27), Olanda (26), Norvegia (22), conform studiului KPMG 

(2020). 

 Un al doilea aspect avut în vedere în cadrul acestui capitol care contribuie la îndeplinirea 

obiectivului nr. 3 îl reprezintă selectarea și prezentarea cadrului conceptual privind raportarea 

integrată. În cadrul lucrării noastre am optat pentru cadrului elaborat de IIRC, deoarece are un 

caracter mai internațional cu aplicabilitate ridicată în Europa în contextul în care primul cadru 

privind RI a fost elaborat de IRCSA în Africa de Sud, dar exită deja proiecte comune între cele 

două organizații, iar pe viitor IRCSA va fi asimilată de IIRC și preconizăm că va exista un proces 

de convergență între cele două cadre conceptuale. Cadrul conceptual elaborat de IIRC a fost 

publicat în anul 2013 și include conceptele fundamentale (capitalurile, modelul de afaceri și 

conceptul de creare a valorii în timp), cele șapte principiile și elementele de conținut ale unui raport 

integrat. Acest cadru are un caracter voluntar și flexibil în sensul că poate fi adaptat în funcție de 

specificul activității unei entități și nu stabilește etaloane pentru nivelul de performanță al unei 

entități sau pentru calitatea unui raport integrat. În ianuarie 2021 a fost publicat noul cadrul 

conceptual privind RI în urma unui proces de revizuire care a durat aproximativ un an de zile. 

Bineînțeles că, acest cadru a fost însoțit și de critici prin care a identificat în literatura de 

specialitate, următoarele: stimulează prea puțin comportament sustenabil al entităților economice, 

concepte ambigue privind elementele de natură nefinanciară, accentul prea mare pus pe investitori 

de capital financiar în detrimentrul altor categorii de părți interesate, lipsa unui set de indicatori 

privind performanța integrată a entității, aplicabilitate costisitoare și aproape imposibilă a RI în 

rândul IMM, se bazează mai mult pe specificul raportului anual decât pe raportul de sustenabilitate, 

etc. Putem afirma că acest cadrul internațional elaborat de IIRC ar trebui îmbunătățit, astfel încât 

să vină în sprijinul entităților care adoptă RI în vederea asigurării sustenabilității lor. Sperăm ca 

majoritatea criticilor să fie constuctive, iar revizuirea cadrului din anul 2020 să fi contribuit la 

perfecționarea acestuia. 

 Al patrulea capitol vizează obiectivul nr. 5 ce presupune analiza bibliometrică și stadiul 

actual al cercetării privind raportarea integrată la nivelul literaturii internaționale pentru 

determinarea contribuției acesteia în procesul de comunicare cu părțile interesate și 

fundamentarea cercetării noastre empirice. Rezultatele analizei bibliometrice bazată pe literatura 

internațională cu privire la conceptul de RI ne-au ajutat la crearea propriei viziunii asupra cercetării 

empirice în contextul raportării integrate, la identificarea celor mai relevante studii din aria de 

interes care influențează cercetarea noastră și la formularea ipotezelor de lucru. Astfel, am constat 

că RI este asociată cu termeni precum, sustenabilitatea, management, crearea de valoare, model de 

afaceri, capital intelectual, informații contabile, raportare nefinanciară, costuri, gândire integrată, 

teoria legitimități, teoria agenției, teoria părților interesate, etc. În final, ne-am concentrat asupra 

relației dintre sustenabilitate, RI și teoria părților interesate care a contribuit semnificativ la indicele 

de sustenabilitate general elaborat în cadrul capitolului 5. 

 Totodată, pentru îndeplinirea acestui obiectiv am considerat oportună realizarea unei meta- 

analize prin care am identificat principalele variabilele frecvent utilizate în cercetările din literatura 

internațională care influențează RI, implicit procesul de comunicare cu părțile interesate în 

contextul sustenabilității. Rezultatele meta-analizei sugerează că procesul de comunicare actual cu 

părțile interesate este bazat pe informațiile financiar-contabile. Aceste rezultate, alături de analiza 

bibliometrică realizată prin intermediul software-ului VOSviewer au constituit baza fundamentării 

cercetării noastre empirice. 
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  Ultimul capitol al lucrării vizează două obiective majore, respectiv obiectivul nr. 6:  

Elaborarea unui indice de sustenabilitate general în contextul implementării raportării integrate 

și obiectivul nr. 7: Identificarea aportului adus de raportarea integrată în asigurarea 

sustenabilității afacerii și propuneri de îmbunătățire a procesului de comunicare cu părțile 

interesate prin intermediul RI. În vederea îndeplinirii acestor două obiective am stabilit o strategie 

de cercetare care a implicat mai multe etape. În primul rând, conturarea unei metodologii de 

cercetare care a cuprins definirea scopului cerceării și obiectivelor, construirea unui eșantion de 

entități economice, avansarea ipotezelor de lucru, identificarea și selectarea părților interesate și a 

variabilelor incluse în modelele econometrice. Drept urmare, eșantionul rezultat după aplicarea 

criteriilor de includere/excludere cuprinde 50 de entități din Europa, listate la burse internaționale 

care au adopat RI pentru o perioadă de analiză din 2015 până în 2019. Faza de culegere a datelor a 

implicat utilizarea programului Excel (2010), iar în analiza datelor aferente cercetării econometrice 

s-a utilizat programul satistic SPSS versiunea 25 și GRETL versiunea 2019a.  

 Rezultatele analizei literaturii de specialitate prezentate în capitolul 4 ne-a oferit o bază solidă 

a cercetării empirice, prin intermediul cărora am identificat și selectat principalele variabile 

utilizate în modelarea econometrică în funcție de interesele fiecărei categorii de părți interesate. 

Astfel ISG a fost determinat pe baza variabilelor dependende ale celor șapte modele econometrice 

elaborate anterior, ținând cont de rezultatele IS individuali. În urma celor descrise, ISG a înregistrat 

o valoare de aproximativ 63% sugerând un nivel de sustenabilitate mediu spre ridicat în cazul 

entităților care au implementat principiile RI, iar toate cele patru ipoteze de lucru au fost validate.  

 Considerăm că ISG elaborat în cadrul cercetării noastre evidențiază existența unor deficiențe 

ale RI, care pot fi eliminate pe viitor. În plus, utilizarea unei asigurării externe integrate ar contribui 

la creșterea credibilității RI, ceea ce ar reprezenta un avantaj semnificativ în procesul de 

comunicare dintre entitățile economice și părțile lor interesate. Din punctul nostru de vedere, 

rapoartele integrate trebuie să pună accent pe sustenabilitatea afacerii și pe principiul conectivității 

informațiilor, astfel încât activitatea entităților să fie prezentată dintr-o perspectivă integrată cu 

rolul de a sprijini procesul decizional al părților interesate. 

 Originalitatea indicelui de sustenabilitate reiese din modelele econometrice elaborate pentru 

cele șapte categorii de părți interesate evidențiind astfel percepția sustenabilității de către fiecare 

categorie în parte. Toate acestea au contribuit la indicele de sustenabilitate general care oferă o 

imagine de ansamblu asupra nivelului de sustenabilitate înregistrat în cazul entităților ce aplică 

principiile RI. 

 În concluzie, prin intermediul cercetării noastre, considerăm că am urmărit și atins toate cele 

șapte obiective propuse în partea introductivă a lucrării. De asemenea, considerăm că prin 

cercetarea noastră contribuim semnificativ la dezvoltarea ariei de cercetare aleasă, atât la nivel 

teoretic, cât și empiric, prin indicele de sustenabilitate general pe baza căruia poate fi determinat 

aportul RI9 în asigurarea sustenabilității afacerii și poate fi îmbunătățit procesul de comunicare cu 

părțile interesate. Utilitatea rezultatelor cercetării empirice se regăsesc în rândul entităților 

economice și al părților interesate, cu implicații manageriale, dar și politice. 

 

Contribuții proprii  

 

 Contribuțiile tezei de doctorat aduse asupra tematicii alese de noi, mai exact aria RI, pot fi 

sintetizate astfel: 

• Analiza bibliometrică a literaturii internaționale privind conceptele de informații 

financiar-contabile și nefinanciare cu ajutorul software-ului VOSviewer. 
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• Evidențierea poziției raportării financiare actuale și sintetizarea principalelor tipuri de 

rapoarte financiare, precum și cele specifice raportării nefinanciare. 

• Definirea RI și identificarea beneficiilor, respectiv criticile aferente prin intermediul 

literaturii de specialitate. 

• Sintetizarea principalelor repere în evoluția RI și conturarea perspectivelor acesteia. 

• Evidențierea stadiului actual al RI în practica entităților economice ținând cont de regimul 

obligatoriu sau voluntar al adoptării. 

• Prezentarea și analizarea critică a Cadrului internațional privind raportarea integrată 

elaborat de IIRC. 

• Analiza bibliometrică a termenului de RI și sustenabilitatea afacerilor prin intermediul 

software-ului VOSviewer. 

• Identificarea tipului de informații utilizate preponderent în procesul de comunicare cu 

părțile interesate în contextul adoptării RI pe baza rezultatelor meta-analizei realizate. 

• Dezvoltarea a șapte modele econometrice de regresie liniară asimilate indicelui de 

sustenabilitate care permite evaluarea nivelului de sustenabilitate pentru părțile interesate 

analizate prin intermediul programului statistic SPSS versiunea 25. 

• Elaborarea indicelul de sustenabilitate general (ISG) cu ajutorul software-ului Gretl 

versiunea 2019a, bazat pe indici de sustenabilitate aferenți celor șapte categorii de părți 

interesate care permite o evaluare globală a nivelului de sustenabilitate aferent entităților 

care au adoptat RI.  

• Propunerii de îmbunătățire a procesului de comunicare cu părțile interesate prin 

intermediul raportării integrate. 

 

 Limite și direcții viitoare de cercetare 

 

 De asemenea, cercetarea noastră este subiectul unor limitări și dificultăți întâlnite în demersul 

nostru științific. La nivel teoretic, RI este un concept mai nou dezvoltat care face ca numărul 

studiilor publicate până în prezent să fie mai mic în comparație cu alte arii de cercetare și poate fi 

considerată drept limită în cadrul cercetării noastre. Există destul de multe concepte încă neclare 

legate de RI precum, gândirea integrată, performanța integrată, etc, care au condus la critici ale RI 

în literatura de specialitate, dar și la dificultăți în practica entităților economice.  

 Limitele cercetării empirice sunt date de mărimea eșantionului care poate fi extins în 

cercetăriile viitoare. O altă limită a cercetării poate fi considerată și diversitatea eșantionului, în 

sensul că majoritatea entităților selectate sunt din Europa, dar fără a include entități românești, 

deoarece nu există încă în țara noastră entități care au adoptat RI. O dificultate întâlnită în demersul 

nostru este retratarea sau ajustarea situațiilor financiare consolidate în cazul unor entități care au 

condus la evoluții anormale ale unor indicatorilor analizați.  

 Ca direcție viitoare de cercetare, ne propunem să dezvoltăm un set de indicatori cuantificabili 

privind sustenabilitatea care alături de funcția de determinare a sustenabilității (ISG) entității 

propusă prin cercetarea empirică, să contribuie la creșterea calității informațiilor divulgate prin 

rapoartele integrate, implicit a creșterii încrederii din partea părților interesate. Acest set de 

indicatori va contribui la creșterea dezvoltării durabile a entităților, precum și, la raportarea și 

înțelegerea mai clară a acesteia de către părțile interesate. O altă direcție de cercetare este cea a 

includerii în modelele econometrice dezvoltate în cadrul cercetării noastre a mai multor elemente 

nefinanciare care să contribuie la perfecționarea acestora. 
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 Eșantionul este destul de redus, deci pe viitor utilizarea indicelui de sustenabilitate asupra 

unui număr mult mai mare de entități și mai diversificat pe domenii de activitate ar fi bine venit. 

Raportându-ne la contextul pandemiei sanitare actuale, ar fi interesant și utilizarea indicelui de 

sustenabilitate general pe același eșantion cu scopul de a determina nivelul de sustenabilitate al 

entităților având în vedere mediul de afaceri afectat de această pandemie. În plus, va exista o cerere 

informațională mai ridicată a părților interesate datorită nesiguranței și a multitudinilor de 

consecințe economice cauzate de pandemie. De asemenea, un studiu comparativ din punct de 

vedere al indicelui de sustenabilitate general aplicat entităților care au adoptat RI, dar din regimuri 

diferite, obligatoriu sau voluntar, ar reprezenta o altă viitoare direcție de cercetare.  

 Tematica raportării integrate este un subiect complex și în curs de dezvoltare care a ridicat 

numeroase întrebări în rândul cercetătorilor atât din perspectivă conceptuală cât și aplicativă în 

vederea determinării beneficiilor reale și efectelor RI, și nu numai, creând astfel multe direcții de 

cercetare. În final, considerăm că am atins toate obiectivele inițiale stabilite în cadrul lucrării cu 

titlul și sperăm că am atras atenția și interesului cititorilor.   
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