
Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 3. Domeniul major de intervenţie: 3.3 
Titlul proiectului: "Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă" 
Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/63280 

 

G20 

Dreptul de Autor (Copyright) apartine Asociaţiei Române pentru Transparenţă. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere neautorizata, publica sau 

privata, copiere sau plagiere, constituie incalcare a acestui drept de autor.  Este permisa reproducerea acestui material doar in scopul educatiei personale/

formarii profesionale, si numai pentru acele persoane care sunt inscrise in respectivul program de pregatire al  Transparency International Romania 

(pentru care a fost pregatit acest material). Copierea, distribuirea sau imprumutarea in alte scopuri, sau scopuri comerciale este interzisa.  ORICE persoa-

na care incalca aceste prevederi va fi tinuta responsabila pentru toate prejudiciile produse (directe sau indirecte).  

97 
OCT 

2013 

 

Forum = Adunare, întrunire (de mare amploare și importanță).    

 

Surse: Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998, Noul 

dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Internațional, 2002. 

Surse imagini: Imaginea aparţine lui graur codrin  / FreeDigitalPhotos.net  - ID-10013529 

JURNAL DE CERCETARE ANTICORUPȚIE  

7 



 

 

 G20 este denumirea forumului 

principal de cooperare internațională 

cu privire la cele mai importante as-

pecte ale agendei economice și finan-

ciare mondiale. El a apărut în septem-

brie 1999, în urma unei întâlniri între 

miniştrii de finanţe şi guvernatorii 

băncilor centrale din Canada, Franța, 

Germania, Italia, Japonia, Marea Brita-

nie și Statele Unite ale Americii. Întâlni-

rea a avut loc la Washington D.C., în 

Statele Unite ale Americii, pe fondul 

crizei financiare din 1997-1998, care a 

demonstrat vulnerabilitatea sistemului 

financiar internațional în contextul 

globalizării economice și a arătat că 

țările în curs de dezvoltare nu au fost 

suficient de implicate în discuțiile și 

deciziile referitoare la chestiuni eco-

nomice globale. După prima întâlnire a 

forumului, pe data de 15-16 decembrie 

1999, la Berlin, membrii G20 se întâl-

nesc anual. 

 Membrii G20 sunt miniştrii de 

finanţe şi guvernatorii băncilor centrale 

din următoarele ţări: Argentina, Aus-

tralia, Brazilia, Canada, China, Franța, 

Germania, India, Indonezia, Italia, Ja-

ponia, Coreea, Mexic, Rusia, Arabia 

Saudită, Africa de Sud, Turcia, Marea 

Britanie şi Statele Unite ale Americii. 

Uniunea Europeană este reprezentată 

de către președintele Consiliului Euro-

pean și de către șeful Băncii Centrale 

Europene. Ei reprezintă aproape 90% 

din PIB-ul global şi 80% din comerțul 

internațional la nivel global. Pe lângă 

asta, două treimi din populația lumii 

trăiește în țări membre ale G20, iar 

4.84% din toate emisiile de combusti-

bili fosili sunt produse de țările G20. 

 Activitatea G20 are în vedere 

trei arii principale. Prima arie este 

coordonarea politicilor între membrii 

săi în scopul de a atinge atât o stabili-

tate economică mondială, cât şi o dez-

voltare economică durabilă. A doua 

arie este promovarea de reglementări 

financiare menite să reducă riscurile și 

să prevină viitoare crize financiare. A 

treia arie este modernizarea arhitec-

turii financiare internaționale. 

Adiţional, membrii G20 au stabilit trei 

obiective cheie pe care să le atingă prin 

activităţile lor, şi anume restabilirea 

creșterii economice la nivel global, con-

solidarea sistemului financiar inter-

național şi reforma instituțiilor finan-

ciare internaționale. 

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


