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Statutul disciplinei 

Disciplină de aprofundare (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef lucrări dr. Radu-Adrian MORARU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

 insusirea bunelor practici de guvernanţă corporatistă si dezvoltarea unei atitudini 

responsabile faţă de rolul guvernanței în conducerea companiilor, atitudine ce va avea 

impact în dezvoltarea personală si organizaţională; 

 înţelegerea responsabilităţilor legale şi etice a actionarilor, managerilor si altor parti 

interesate in guvernanta corporativa, precum si a implicaţiilor comportamentului acestora; 

 cunoaşterea elementelor structurale, a factorilor de influenta, a principiilor si modelelor de 

guvernanţă corporatistă; 

 familiarizarea cu formele de control al activităţii firmei si intelegerea corelatiilor dintre 

guvernanta corporativa, performanta financiara si valoarea de piata a organizatiei. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

I. INTRODUCERE IN GUVERNANȚA CORPORATIVĂ: Conceptul de guvernanță 

corporativă; Teoriile guvernanței corporative; Părți interesate de mecanismele guvernanței 

corporative; Auditul intern - funcţie a guvernanţei corporative; Principalii factori care 

influenţează guvernarea corporativă 

II PRINCIPII ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ: 

Asigurarea fundamentelor pentru realizarea unui cadru eficace de guvernanță corporativă; 

Drepturile și tratamentul echitabil al acționarilor și funcțiile cheie ale drepturilor de proprietate; 

Investitorii instituționali, piețele bursiere și alți intermediari; Rolul părților interesate în 

guvernarea corporativă; Diseminarea informațiilor și transparența; Responsabilitățile 

Consiliului de Administrație 

III. RESPONSABILITATEA SOCIALA CORPORATIVĂ: Definirea, conţinutul si evolutia 

conceptului de RSC; Viziunea moderna privind RSC; Importanta responsabilitatii sociale 

corporative; Relațiile dintre responsabilitatea socială corporativă și guvernanța corporativă; 

Factori de influență asupra responsabilității sociale corporative; Beneficii potențiale ale asumări 

RSC; Dezvoltare durabilă şi responsabilitate socială corporatistă 

IV. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ LA NIVEL MONDIAL: Modele de guvernanţă 

corporativă adoptate de economiile dezvoltate; Caracteristicile principalelor sisteme de 

guvernanta corporativa; Eșecuri ale guvernanței corporative in Europa si SUA 

V. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ LA NIVELUL COMPANIILOR DIN ROMÂNIA:  
Structura cadrului de reglementare; Dificultati in implementarea guvernantei corporative in 

Romania; Codul de guvernanta al Bursei de Valori Bucuresti 



VI. CALITATEA GUVERNANȚEI CORPORATIVE: Cuantificarea nivelului Guvernanţei 

Corporative;  Declarația „Aplici sau Explici”; Indicatori de performanţă non-financiari 

 

Lucrări practice 

1 Forme de control al activitaţii firmei 

2. Auditul intern: elemente, obiective, principii, factori de influenta 

3. Implementarea responsabilității sociale corporative 

4. Formele sistemului de guvernare corporativă: Modelul tradiţional; Modelul codeterminării; 

„Stakeholder model” 

5. Analiza comparativă a modelelor de guvernanţă corporativă prezente în cadrul economiilor 

dezvoltate 

6. Elaborarea scorului de guvernanţă corporativă: Structura proprietăţii; Relaţiile stakeholderilor; 

Transparenţa financiară şi diseminarea informaţiilor; Structura şi procesul de conducere 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste partiale si lucrare de verificare 
30% 
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