
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

PROGRES ÎN VREMURI DE INCERTITUDINE: 
APELUL LA ACȚIUNE AL IFAC DIN 2022  
ADRESAT G20

Anul 2022 a venit cu noi provocări.

Optimismul legat de o nouă eră post-COVID a 
făcut loc realităților presiunilor economice și 
politice severe, continuării retragerii din procesul 
de globalizare și progreselor limitate în ceea 
ce privește obiectivele pe termen lung – toate 
acestea în contextul în care COVID rămâne o 
amenințare și continuă să evolueze. 

În opinia noastră, calea de urmat este clară 
– este necesar să lucrăm împreună pentru a 
oferi o economie și o societate sustenabile 
sprijinite de guverne transparente și 
responsabile. Profesia contabilă globală 
își păstrează angajamentul de a-și îndeplini 
rolul – facilitarea raportării de informații 
financiare și privind sustenabilitatea integrate 
și de înaltă calitate, combaterea corupției 
și a infracționalității economice, sprijinirea 
gestionării finanțelor publice și susținerea 
factorilor decizionali în adoptarea unor decizii 
informate.

Pe parcursul pandemiei de COVID, IFAC a supus 
atenției un set de bază de priorități fundamentale 
pentru liderii G20 – progresul în materie de 
sustenabilitate, sprijinirea bunei gestionări 
a finanțelor publice, împiedicarea divizării în 
domeniul reglementării și adoptarea colaborării 
globale. Aceste priorități rămân neschimbate 
pe măsură ce ne îndreptăm spre anul 2030. Cu 
toate acestea, în 2022 a devenit evident cât de 
importantă este colaborarea globală pentru a ne 
atinge obiectivele.
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TRANSFORMAȚI  
SUSTENABILITATEA ÎN 

REALITATE, NU DOAR  
ÎNTR-UN OBIECTIV

Sprijiniți gestionarea la standarde înalte  
a finanțelor publice, continuați să îmbunătățiți 
profesionalizarea funcțiilor financiar-contabile 
din sectorul public și continuați procesul de 
adoptare a contabilității pe bază de angajamente 
la toate nivelurile aparatului guvernamental. 
Acest lucru le va permite guvernelor să-și atingă 
obiectivele utilizând resursele pe care le au la 
dispoziție, minimizând în același timp pierderile 
cauzate de risipă, fraudă sau corupție.

SPRIJINIȚI GESTIONAREA 
FINANȚELOR PUBLICE ȘI 
COMBATEȚI CORUPȚIA

 Susțineți și acționați pentru 
implementarea rapidă a Standardelor IFRS 

privind Prezentările de Informații în Materie 
de Sustenabilitate elaborate de Consiliul pentru 

Standarde Internaționale de Sustenabilitate (ISSB) 
ca bază cuprinzătoare globală pentru raportarea 

informațiilor în materie de sustenabilitate.

Implementați și susțineți adoptarea globală a Planului 
de acțiune anticorupție adresat G20 și a principiilor 
pentru protecția raportorilor de nereguli, a Convenției 
Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției, a 
Convenției anti-mită a Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE) și a Recomandărilor emise 
de Financial Action Task Force (FATF).

Recunoașteți rolul esențial pe care profesioniștii 
contabili îl joacă în efortul de combatere a 

corupției și infracționalității economice 
și colaborați activ cu organizațiile 

profesionale contabile în 
calitate de parteneri.

Acceptați necesitatea de a adopta politici realiste 
pentru a îndeplini angajamentele privind Obiectivele 

de Dezvoltare Durabilă (SDG-uri) ale Națiunilor Unite și 
susțineți o tranziție incluzivă către o economie sustenabilă.

Echilibrați urgența referitoare la climă cu o perspectivă mai 
largă a sustenabilității care include aspecte privind mediul, 
sociale și de guvernanță.

Recunoașteți rolul esențial pe care profesioniștii 
contabili îl joacă în crearea și verificarea informațiilor 
de înaltă calitate în materie de sustenabilitate ca 
facilitatori ai sustenabilității și SDG-urilor.

LUCRAȚI ÎMPREUNĂ 
PENTRU PROSPERITATEA 

COLECTIVĂ
Adoptați diplomația, dialogul și cooperarea pentru a rezolva 

conflictele globale și concentrați-vă pe soluții pe termen lung. Profesia 
contabilă globală susține prosperitatea și dezvoltarea durabilă,  

acestea fiind cel mai bine facilitate de pace, justiție și instituții puternice.

Înțelegeți că sănătatea publică din orice țară este 
interconectată cu sănătatea publică globală și 
recunoașteți că activitatea profesiei contabile 

în sprijinirea gestionării finanțelor publice 
are efecte importante și directe asupra 

sănătății publice prin utilizarea mai 
eficientă a fondurilor.

Lucrați pentru a reduce și preveni divizarea 
reglementărilor, care împovărează 
întreprinderile cu costuri inutile și are 
efecte negative semnificative asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
motorul ocupării forței de muncă și 
al creșterii economice.
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