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Teza de abilitare „Perspective ale raportării corporative privind sustenabilitatea și 

digitalizarea” sintetizează parcursul meu academic, principalele rezultate obținute în cercetarea 

științifică în perioada 2008-2022, după susținerea tezei de doctorat și perspectivele de dezvoltare a 

carierei academice.  

Structura aceste teze de abilitare este următoarea. Secțiunea 1, „Cariera academică” prezintă 

repere privind educația și formarea mea profesională și academică, precum și o autoevaluare a 

principalelor activități didactice și de cercetare din punct de vedere al rezultatelor, recunoașterii și 

impactului la nivel național și internațional. Secțiunea 2 „Realizări și contribuții privind sustenabilitatea 

și digitalizarea în domeniul contabilității, din perspectiva raportării corporative” sintetizează 

activitatea de cercetare derulată după susținerea tezei de doctorat și care s-a concretizat prin 

publicarea în reviste ISI cotate în baza de date Clarivate Analytics (Thomson Reuters), în alte baze de 

date internaționale sau în volume ale conferințelor internaționale. Sunt abordate cadrul teoretic al 

cercetărilor, metodologia de cercetare și rezultatele obținute. În final, sunt prezentate limite ale 

cercetării și direcții pentru cercetările viitoare. Secțiunea 3, „Plan de dezvoltare a carierei academice” 

prezintă obiectivele și planurile pentru dezvoltarea carierei academice în viitor. 

În secțiunea 1 sunt prezentate programele absolvite de studii de licență, master și doctorat în 

domeniul Contabilitate. Sunt descrise etapele parcurse în cariera academică și care ilustrează 

capacitatea de a organiza și gestiona echipe de cercetare și activități didactice, de a facilita învățarea 

și cercetarea. În descrierea carierei didactice sunt incluse detalii privind: 

• Activitățile desfășurate în cadrul Academiei de Studii Economice din București: cursuri, seminarii, 

elaborarea de fișe de disciplină, evaluarea studenților, îndrumarea de lucrări de licență și 

disertație, participarea în comisii de admitere și acreditare, participarea în comisii de îndrumare a 

doctoranzilor și de susținere a tezelor de doctorat. 

• Rezultatele obținute ca urmare a activităților didactice: materiale didactice de tipul suporturilor 

de curs și seminar, cărți de specialitate, manuale universitare, teste de autoevaluare. 

• Formarea continuă în sprijinul calității activităților didactice: cursuri de formare psiho-pedagogică, 

managementul educației la distanță, transfer tehnologic, certificarea competențelor de predare 

în limba engleză, tehnici de raportare financiară electronică în limbaj XBRL. 

• Rezultatele obținute sub forma citării manualelor didactice și cărților de specialitate în mediul 

academic și profesional și evaluările primite din partea studenților în mod indirect (evaluări 

periodice anonimizate) sau direct (feedback pozitiv pe parcursul și la sfârșitul semestrului) 

Descrierea activității de cercetare vizează etapa de pregătire individuală pe parcursul studiilor 

doctorale, activitatea de cercetare desfășurată ca membru al unor echipe de cercetare pe termen 

mediu și lung în cadrul unor proiecte de cercetare obținute prin competiție la nivel național după 

finalizarea studiilor doctorale, principalele rezultate obținute și modul în care interesele de cercetare 

actuale și de perspectivă s-au format pe baza activităților menționate. Vizibilitatea și impactul 

activității de cercetare sunt susținute cu informații referitoare la:  

• Publicații 

• Citări în reviste ISI  

• Premii pentru activitatea de cercetare 



• Calitatea de membru al organizațiilor naționale și internaționale din domeniul contabilității și 

educației 

• Calitatea de membru în comitete de organizare a unor conferințe internaționale 

• Calitatea de recenzor pentru reviste și conferințe internaționale de prestigiu 

• Calitatea de membru în comitetele de redacție ale unor reviste ISI și reviste indexate în alte baze 

de date internaționale.  

În secțiunea 2 sunt sintetizate principalele rezultate ale cercetării în perioada 2014-2022, 

grupate în jurul principalelor publicații în reviste cotate în baza de date Thompson Reuters. Activitatea 

de cercetare desfășurată până în prezent se caracterizează prin preocuparea constantă pentru analiza 

practicilor de raportare nefinanciară ale companiilor. Aceasta se regăsește atât în studiile referitoare 

la raportarea nefinanciară cu caracter voluntar, cât și în cele referitoare la raportarea nefinanciară 

obligatorie reglementată prin Directiva Europeană 2014/95/EU. Secțiunea 2 a acestei teze de abilitare 

este structurată în jurul celor trei direcții principale de cercetare descrise: raportarea nefinanciară 

voluntară, raportarea nefinanciară obligatorie și impactul digitalizării în domeniul practicilor de 

raportare corporativă, educației și profesiei contabile. 

Cercetarea privind evoluția raportării corporative pentru a încorpora aspecte privind 

sustenabilitatea a vizat practicile și referențialele pentru raportarea cu caracter voluntar și raportarea 

obligatorie. Există două posibilități de a realiza raportarea sustenabilității (raportarea privind 

responsabilitatea socială corporativă sau raportarea nefinanciară): una voluntară și cealaltă bazată pe 

reglementări. Dacă influența părților interesate este suficient de puternică, atunci raportarea 

voluntară este soluția corectă; în caz contrar, trebuie adoptată raportarea cu caracter obligatoriu și 

reglementat. În cercetările realizate au fost explorate ambele. Am folosit termenul „raportare 

integrată” pentru a desemna orice formă de raportare corporativă care prezintă într-un mod corelat 

aspecte economice, sociale, de mediu și de etică. 

Pentru a cerceta raportarea integrată cu caracter voluntar, așa cum este definită de Consiliul 

Internațional pentru Raportare Integrată (International Integrated Reporting Council – IIRC) am folosit 

teoria părților interesate și teoria legitimității. Această parte a cercetării a acoperit practicile de 

raportare corporativă ale companiilor care au adoptat cadrul general International Integrated 

Reporting Framework (IIRF). Astfel, ne-am propus să surprindem influența părților interesate asupra 

raportării voluntare și să o discutăm în termeni de legitimitate acordată de companii diferitelor grupuri 

de părți interesate, sau de părțile interesate și de companii organismelor de standardizare; am 

explicat, de asemenea, practicile de raportare ale companiilor ca mijloace de dobândire a legitimității. 

Principalele articole care acoperă raportarea voluntară, incluse în această teză de abilitare sunt 

concentrate în jurul IIRF emis de IIRC în 2013, care a fost rezultatul unui efort coordonat al multor 

organisme de standardizare privind raportarea nefinanciară: „Practici de raportare privind crearea și 

distribuirea de valoare în rapoartele integrate” (Gușe et al., 2015), „Comunicarea de marketing privind 

crearea de valoare în organizațiile sustenabile. Practica rapoartelor integrate” (Dumitru et al., 2015), 

„Efectele raportării integrate asupra practicilor de prezentare a capitalurilor și performanței 

entităților” (Almășan et al., 2019), „Asigurarea rapoartelor integrate: situația actuală” (Dumitru și 

Gușe, 2016) și „Legitimitatea Consiliului Internațional pentru Raportare Integrată” (Dumitru și Gușe, 

2017). 

Pentru a cerceta raportarea integrată într-un mediu reglementat, creat prin Directiva 

europeană 2014/95/EU privind raportarea nefinanciară, am folosit teoria instituțională. Schimbarea 

centrului de interes de la raportarea voluntară la cea obligatorie și reglementată este justificată de 

dezvoltarea reglementărilor în domeniu, precum și de convingerea personală că dezvoltarea raportării 

integrate poate fi susținută prin reglementări. Astfel, am cercetat practicile de raportare ale 

companiilor europene și românești înainte și după implementarea Directivei 2014/95/UE (și implicit 

transpunerea Directivei în reglementările din România) pentru a ilustra impactul acesteia. Cercetările 



anterioare privind practicile de raportare au relevat și importanța domeniului de activitate. Pe baza 

acestei constatări, am explorat două domenii de activitate cu impact social și de mediu: turismul și 

energia. Cercetările privind raportarea obligatorie au condus la publicarea unor lucrări care sunt 

rezumate în secțiunea 2: „Rolul părților interesate în instituționalizarea raportării CSR în România” 

(Gușe et al., 2016), „ (A)Simetrii privind raportarea (ne)financiară în cazul parcurilor de distracție din 

Europa” (Calu et al., 2016), „Practici de raportare corporativă în Polonia și România – un studio ex-

ante privind noua Directivă europeană de raportare nefinanciară” (Dumitru et al., 2017), „Teorie și 

practici privind implementarea Directivei Europene 2014/95/EU” (Gușe et al., 2019). 

În ultimii ani, am adăugat educația contabilă la lista intereselor mele de cercetare, alături de 

digitalizare și impactul acesteia asupra profesiei contabile, educației contabile și practicilor de 

raportare corporativă. În ceea ce privește educația contabilă, în Gușe et al. (2016) am cercetat 

planurile de învățământ și fișele de disciplină ale programelor de licență și master oferite de 

universitățile din România, în căutarea unor dovezi privind conținutul legat de CSR. Am constatat că 

învățământul superior are o contribuție semnificativă la instituționalizarea CSR în România. În „Rolul 

stagiilor de contabilitate în pregătirea tranziției studenților de la școală la viața activă” (Albu et al., 

2016) am investigat în ce măsură stagiile de practică în contabilitate contribuie la formarea și 

dezvoltarea competențelor, abilităților practice, valorilor profesionale și etice ale studenților și la o 

înțelegere mai informată a profesiei contabile. A treia parte a secțiunii 2 din această teză de abilitare 

descrie principalele rezultate din articolul „Transformarea digitală în practica și educația contabilă din 

România: impact și perspective” (Gușe și Mangiuc, 2022): tehnologiile digitale care afectează domeniul 

contabilității în general și profesia contabilă în special, reflectarea digitalizării în educația din România 

din domeniul contabilității și practicile de raportare ale companiilor din România privind digitalizarea. 

Având în vedere cantitatea limitată de date care pot fi colectate în domeniul practicilor de 

raportare integrată, în cercetările realizate am folosit în principal o abordare calitativă și anume 

analiza de conținut, pentru a extrage date din rapoartele corporative și din alte surse cum ar fi cadre 

de raportare voluntară, reglementări, planuri de învățământ și fișe de disciplină, pagini web, literatură 

de specialitate etc. Aceasta este completată de metode cantitative, în funcție de natura și conținutul 

datelor colectate.  

Ca urmare a activităților de cercetare descrise, principalele domenii de interes, care se vor 

regăsi și în cercetările viitoare sunt raportarea integrată și educația contabilă în contextul digitalizării.  

Secțiunea 3 descrie planul de dezvoltare a carierei academice. Direcțiile viitoare de acțiune 

care să asigure îndeplinirea obiectivelor privind dezvoltarea intensivă a activităților didactice sunt: 

colaborarea cu organisme și rețele naționale și internaționale din domeniul educației, flexibilizarea 

sistemelor de evaluare a studenților, colaborarea cu specialiști din mediul de afaceri și din alte 

universități. Pentru activitatea de cercetare sunt definite următoarele obiective: continuarea 

proiectelor de cercetare curente, diversificarea metodologiilor de cercetare, extinderea cadrului 

teoretic al cercetării, dobândirea de noi abilități de comunicare și diseminare a cercetării, participarea 

activă în mediul academic internațional, obținerea unui echilibru între activitatea de cercetare și 

activitatea didactică. Mijloacele concrete de realizare a acestor obiective sunt: pregătirea profesională 

în domeniul cercetării cantitative, încorporarea de noi teorii în cercetare, realizarea de studii care să 

valorifice caracteristicile culturale și instituționale ale mediului din România, continuarea și 

diversificarea activității de recenzor și membru în comitetele de redacție ale unor reviste, dobândirea 

calității de conducător de doctorat și implicarea în strategiile de internaționalizare și de resurse umane 

pentru cercetare ale universității. 
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