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c) SYNTHESIS OF THE MAIN PARTS OF THE THESIS 

 

rezumat 

Măsurarea și raportarea performanțelor organizaționale în contextul noilor reguli de afac-

eri este un subiect foarte real și pulsatoriu, deoarece combină o viziune interioară a managemen-

tului cu viziunea externă a părților interesate asupra performanței. Măsurarea performanței or-

ganizaționale este acreditată ca fiind importantă pentru optimizarea proceselor de către diferiți 

cercetători.  

Companiile eliberează pe lângă rapoartele financiare rapoarte suplimentare, ca rapoarte de 

responsabilitate socială sau rapoarte de sustenabilitate. Aceste rapoarte sunt doar parțial recon-

ciliabile cu informațiile financiare. În ansamblu, companiile raportează parțial cu privire la per-

formanța lor și nu se oferă o imagine globală asupra performanței companiei. Această diferență 

de raportare identificată a fost cauza și motivația tezei. 

Așadar, indicatorii de performanță utilizați în măsurarea performanțelor sunt de ani de 

zile echilibrați între financiară și nefinanciară. Noile reglementări UE au introdus obligații de 

raportare pentru armonizarea rapoartelor de responsabilitate socială și a rapoartelor de sustena-

bilitate și, prin urmare, îmbunătățirea calității informațiilor. 

Cu toate acestea, practica curentă de raportare nu oferă informații suficiente pentru o 

evaluare satisfăcătoare a performanței de către părțile interesate. Care sunt cerințele pentru o 

raportare moderată care să răspundă nevoilor de informație modificate ale părților interesate? 

Teza evidențiază decalajul și introduce cerințele unei bune raportări moderne durabile către 

părțile interesate de către companii. 

Cercetările efectuate își propun obținerea de informații despre cunoștințele, reacțiile și 

judecățile companiilor cu privire la schimbările în reglementări și standarde. Ipoteza de la care s-

a plecat in cercetare a fost că există riscul ca firmele mai mici să nu aibă informații adecvate, 

deoarece măsurarea performanțelor se bazează pe faptul că nu sunt atât de bine informați despre 
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viitoarele schimbări și prin urmare, pot acționa prea târziu pentru a actualiza sistemul de măsura-

re a performanțelor și rapoartarea corespunzătoare. Care sunt cunoștințele CFO cu privire la 

schimbări și indicatori de performanță? Studiul de teren a fost conceput pentru a evalua cu-

noștințele directorilor financiari și măsurile pe care le-au luat și pentru a trage concluzii cu 

privire la riscul pentru gestionarea adecvată a performanțelor. În plus, a fost evaluat punctul de 

vedere al unei companii moderne în cee ace privește raportarea. 
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