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1. Guvernanţa corporativă responsabilă şi raportarea corporativă: un scurt 

cuvânt înainte (p.7) 

2. Repere pentru o istorie a responsabilităţii manageriale (p.11) 

Adam Smith şi primele controverse privind responsabilitatea directorilor 
(p.12); Teoria agenţiei şi teoria stakeholderilor (p.14); Scandalurile 
financiare americane: Enron şi căderea lui Artur Andersen (p.15); Legea 
Sarbanes-Oxley din 2002 (p.19); Principiile OCDE privind guvernanţa 
corporativă (p.20); Câteva reflecţii despre contabilitatea şi 
responsabilitatea societăţilor comerciale (p.23) 

3. Patru decenii de reglementare europeană în domeniul transparenţei 
corporative (p.25) 

Armonizarea reglementărilor privind raportarea financiară (p.28); Evoluţia 
cerinţelor de transparenţă pe piaţa de capital (p.39); Modernizarea 
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stakeholderii firmei (p.69) 

Principii şi recomandări în codurile de guvernanţă (p.71); Legitimitatea 
codurilor de guvernanţă (p.74); Responsabilitate, transparenţă şi 
încrederea stakeholderilor în procesul de guvernanţă (p.77); Soluţii pentru 
îmbunătăţirea codurilor de guvernanţă în viziunea societăţii 
stakeholderilor (p.80) 

5. Paradigma autoreglementării: un studiu de caz al programului de Eco-
management şi audit de mediu al Uniunii Europene – EMAS (p.83) 

Autoreglementarea ca pas esenţial în direcţia transparenţei: dialogul cu 
stakeholderii, autonomie reglementată, monitorizare şi conformitate 
voluntară (p.84); Raportarea orientată spre stakeholderi: reflecţie 
autocritică, echilibrul cost-beneficii, comparabilitate şi standardizare în 
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6. Cadrul conceptual al sustenabilităţii: un studiu asupra Iniţiativei Globale 
de Raportare (p.107) 

Dezvoltarea sustenabilă şi raportarea de sustenabilitate (p.108); Un model 
binar al credibilităţii informaţiei corporative (p.116); Primul nivel al 
credibilităţii raportării firmelor: recunoaştere şi măsurare (p.118); Al doilea 
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(p.123); Obiectivul raportării de sustenabilitate (p.126) 

7. Raportarea de mediu: aspecte teoretice şi metodologice (p. 131) 

Contractul de sustenabilitate dintre firme şi societate (p.132); Alegerea 
unei metodologii pentru măsurarea calităţii raportării de mediu – o 
discuţie a problemelor din cercetarea ştiinţifică (p.135); Metodologii 
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European (p.153) 
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