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Forumul OECD 2015: Investim în viitor: Populație, Planetă, Prosperitate
Desfășurat în fiecare an la Paris pentru a
coincide cu Ședința Consiliului Ministerial al
OECD, Forumul Organizației pentru Cooperare
și Dezvoltare Economică) s-a impus ca
eveniment internațional de marcă. Lideri din
toate sectoarele societății civile (actuali și foști
șefi de stat și de
guvern,
directori
executivi, lideri din
mari
ONG-uri
și
sindicate,
membri
proeminenți din media
și
universități
de
renume) se reunesc pentru a dezbate cele mai
presante provocări economice și sociale cu care
se confruntă membrii OECD și nu numai.
Aproape 1.900 de participanți din toate
colțurile
lumii,
inclusiv
reprezentantul
CECCAR, au avut ocazia de a cunoaște

tendințele și oportunitățile care dau contur
societății actuale, au putut face schimb de idei și
experiențe în cadrul celor aproape 50 de sesiuni
de dezbateri plenare, sesiuni paralele, „fabrici de
idei”, laboratoare, prânzuri de lucru și ateliere de
discuții.
Dezbaterile
Forumului OECD 2015
au urmărit cinci mari
teme: Investiții, Creștere
inclusivă,
Inovație,
Climă și Obiectivele de
Dezvoltare Sustenabilă.
Fără îndoială, tema predominantă au fost
Investițiile care reprezintă, de altfel, și
prioritatea nr. 1 pe agenda Primului Ministru
olandez, dl. Mark Rutte, care a prezidat Ședința
Ministerială a OECD din acest an, care s-a
desfășurat în data de 3 iunie, în paralel cu
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dezbaterile Forumului, ședință unde s-a reiterat
angajamentul guvernelor de îmbunătățire a
calității și eficienței investițiilor pentru a
răspunde noilor provocări economice.
Printre vorbitorii de marcă la Forumul din
acest an trebuie amintiți Președintele Republicii
Franceze,
François
Hollande,
Ministrul
Ecologiei, Dezvoltării Sustenabile și Energiei
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din Franța, dna Segolene Royal, Arancha
Gonzalez, Director Executiv al Centrului
Internațional pentru Comerț, Helen Clark,
Administrator al Programului pentru Dezvoltare
al Națiunilor Unite și, nu în ultimul rând,
Primarul orașului Rotterdam, domnul Ahmed
Aboutaleb.

Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate
pentru Sectorul Public din 23-26 iunie 2015, Toronto

Consiliul pentru Standarde Internaționale de
Contabilitate pentru Sectorul Public s-a reunit în
zilele de 23-26 iunie 2015 la Toronto în ședință
de lucru pentru a discuta și aproba proiecte în
curs legate de contabilitatea în sectorul public, la
ședință luând parte și reprezentantul CECCAR în
IPSASB.
Prima parte a reuniunii de lucru a fost
consacrată aspectelor administrative și de
guvernare (aprobarea Minutelor și a Raportului
ședinței din martie 2015, prezentarea Rapoartelor
de activitate și Comunicări, sumar al planului de
acțiune al IASB și actualitatea EPSAS), dar și

aprobării documentului de consultare Beneficii
sociale.
Pe parcursul următoarelor trei zile de lucru, a
fost aprobat proiectul de expunere Modificări ce
rezultă din capitolele 1-4 ale Cadrului general
conceptual, au fost discutate mai multe proiecte
în curs (referitoare la Venituri, Combinări de
întreprinderi în sectorul public, Planuri pentru
certificate verzi, Instrumente financiare în
sectorul public) și au fost trasate direcțiile de
lucru ale grupelor operative ale IPSASB.■

