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SCRISOARE CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE

Cum devin – și rămân – sustenabile organizațiile? Și de ce ar trebui să depună eforturi? Răspunsurile la aceste 
întrebări au rezistat și au evoluat de la apariția pentru prima dată, în 1999 și 2008, a unor iterații anterioare ale 
Principiilor Responsabilității.

În ultimele două decenii, și în special în ultimii 10 ani, organizațiile au devenit din ce în ce mai concentrate pe 
sustenabilitate: ce este, de ce contează și cum să o gestionăm și măsurăm. Unii au devenit practicieni maturi în ceea 
ce privește evaluarea sustenabilității, guvernanța și performanța acesteia, în timp ce alții își dezvoltă rapid abordarea 
ori pornesc acum în această călătorie.

În același timp, o gamă variată de părți interesate – de la organizații nonprofit la investitori, consumatori și alții – au 
devenit mai implicate în spiritul și mecanica creării de valoare comună. Acestea provoacă din ce în ce mai mult 
organizațiile să stabilească obiective clare în materie de sustenabilitate; să-și măsoare și monitorizeze progresul; și să 
arate performanță cu impact asupra domeniilor de importanță semnificativă.

În cadrul acestui mediu energic și în dezvoltare, și printr-o colaborare aprofundată cu părțile interesate, am revizuit 
Principiile Responsabilității pentru a reflecta lecțiile învățate în ultimul deceniu și cele mai bune practici pentru secolul 21.

Conceput pentru a fi folosit pentru organizații indiferent de dimensiune sau sector, AA1000AP a fost de la început 
un set practic de principii directoare acceptate la nivel internațional și care pot face obiectul unui audit, cu 
ajutorul căruia organizațiile își pot modela în mod eficient strategia de sustenabilitate și își pot gestiona cu succes 
performanța în materie de sustenabilitate. Important este faptul că Principiile au fost întotdeauna compatibile cu 
alte standarde de sustenabilitate, scheme de certificare și cadre generale de raportare.

Deși își menține flexibilitatea și compatibilitatea, cea mai recentă ediție a AA1000AP conține actualizări importante. 
Am dezvoltat Principiile, definițiile-cheie și discuțiile și am adăugat o mai mare specificitate tehnică criteriilor 
de aderare necesare. Am introdus de asemenea un nou principiu general, Impactul, care subliniază prioritizarea 
rezultatelor și a responsabilității în practicile de gestionare a sustenabilității de astăzi.

Vă invităm să ne transmiteți feedbackul dumneavoastră pentru Principiile AccountAbility din 2018 în timp ce 
continuăm să lucrăm la promovarea creării de valoare în cadrul organizațiilor globale și al societății per ansamblu. 
În final, le mulțumim din toată inima celor care ne-au împărtășit cu generozitate cunoștințele și experiența lor pe 
parcursul revizuirii acestui cadru general important.

Dongsoo Kim Assheton L. Stewart Carter Sunil A. Misser
Președinte, Comitetul Președinte, Consiliul pentru Director executiv  
de conducere AA1000 standarde AccountAbility AccountAbility

Traducerea în limba română este aprobată de AccountAbility, care își păstrează drepturile de proprietate intelectuală 
pentru această publicație.

Traducerea în limba română a fost elaborată și pregătită pe baza versiunii originale din engleză. Deși se depun toate 
eforturile pentru a asigura că traducerile aprobate și autorizate de AccountAbility sunt precise, inclusiv prin evaluare 
inter pares, textul în limba engleză rămâne autoritar. Cea mai recentă versiune a textului în limba engleză poate fi 
găsită pe www.accountability.org.
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DESPRE ACCOUNTABILITY

AccountAbility este o firmă globală de consultanță și de standarde privind sustenabilitatea care lucrează cu 
întreprinderi, guverne și organizații multilaterale pentru a promova practici de afaceri responsabile și pentru a 
îmbunătăți performanța pe termen lung. Din 1995, AccountAbility sprijină corporațiile, organizațiile nonprofit și 
guvernele în includerea responsabilității etice, de mediu, sociale și de guvernanță în ADN-ul lor organizațional.

Activitatea AccountAbility este reprezentată de Seria de Standarde AA1000, care sunt fondate pe Principiile:

� Incluziunii – Oamenii ar trebui să aibă un cuvânt de spus în privința deciziilor care îi afectează.

� Semnificației – Factorii decizionali ar trebui să identifice și să fie clari cu privire la subiectele privind 
sustenabilitatea care contează.

� Capacității de reacție – Organizațiile ar trebui să acționeze în mod transparent în ceea ce privește subiectele 
semnificative în materie de sustenabilitate și impactul acestora.

� Impactului – Organizațiile ar trebui să monitorizeze, să măsoare și să își asume răspunderea pentru modul în 
care acțiunile lor afectează ecosistemele lor mai largi.

Noul AA1000AP (2018), care face parte din seria noastră de Standarde, este un cadru general acceptat la nivel 
internațional, bazat pe principii și îndrumări, pe care organizațiile îl pot folosi pentru a identifica, prioritiza și 
răspunde la provocările legate de sustenabilitate pentru a îmbunătăți performanța pe termen lung.

CONSILIUL PENTRU STANDARDE AL ACCOUNTABILITY

Consiliul pentru Standarde al AccountAbility aprobă strategia privind standardele și supraveghează dezvoltarea 
continuă a standardelor folosite de instituții la nivel global. Componența consiliului este concepută să ofere o 
reprezentare vastă din partea sectorului public și privat, a societății civile și a comunității de standarde.

Membrii Consiliului pentru Standarde al AccountAbility sunt:

Amy Springsteel Assistant Vice President, Corporate Responsibility, Voya Financial, SUA

Anant Nadkarni Corporate Sustainability and Leadership Advisor and Consultant; 
 Former Vice-President for Sustainability and CSR, TATA Group, India

Dr. Assheton L. Stewart Carter Head of Advisory Board, Equitable Origin; Managing Director,  
 Dragonfly Initiative, SUA (Chair, AccountAbility Standards Board)

Dongsoo Kim Director of the Sustainability Management Center at the Korea Productivity  
 Center (KPC), Korea (Chair, AA1000 Steering Committee)

Dr. Natasha M. Matic Chief Strategy Officer, King Khalid Foundation (KKF), Arabia Saudită și SUA

MULȚUMIRI

Consiliul pentru Standarde al AccountAbility este foarte recunoscător pentru contribuțiile următorilor reprezentanți 
ai AccountAbility, care au oferit un sprijin amplu Grupului de lucru AA1000AP prin calitatea de autori, analiză critică, 
expertiză în materie, coordonarea proiectelor, îndrumări în materie de proiectare și alte contribuții valoroase: 
Sunil A. Misser, Chief Executive Officer; David Pritchett, Global Head of Research; Udaya Nanayakkara, Standarde 
AccountAbility; și Daniel Metzger, Managing Associate.
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PREZENTARE GENERALĂ A AA1000AP (2018)

PENTRU UTILIZATORII NOI

CE ESTE MANAGEMENTUL SUSTENABILITĂȚII?

� Îmbunătățirea performanței organizaționale creând în același timp valoare socială, economică  
și de mediu

� Implicarea celor care influențează organizația și au un impact asupra ei; identificarea, 
prioritizarea și gestionarea subiectelor semnificative și asumarea responsabilității pentru 
impacturile organizaționale

CARE SUNT BENEFICIILE POTENȚIALE ALE GESTIONĂRII SUSTENABILITĂȚII?

� Costul și alte eficiențe operaționale

� Îmbunătățirea guvernanței, a gestionării riscurilor și a reputației

� Contribuții la valoarea socială, economică și de mediu

� Inovație și noi oportunități

� Atragerea și menținerea talentelor

CARE SUNT ELEMENTELE ESENȚIALE ALE EXCELENȚEI ÎN GESTIONAREA  
SUSTENABILITĂȚII?

� Identificarea, prioritizarea și colaborarea cu părțile interesate organizaționale într-o manieră 
inclusivă

� Determinarea subiectelor semnificative în materie de sustenabilitate

� Stabilirea obiectivelor legate de subiectele semnificative, acționarea și comunicarea  
progresului

� Măsurarea impactului acțiunilor și asumarea răspunderii pentru rezultate

UNDE SE ÎNCADREAZĂ AA1000AP (2018) ÎN ABORDAREA CONDUCERII UNEI  
ORGANIZAȚII?

� Oferă îndrumări cu privire la modul în care se poate angaja în mod eficient în gestionarea 
sustenabilității

� Funcționează împreună cu orientările misiunilor părților interesate, alte standarde și cadre 
generale internaționale, naționale, sectoriale și/sau tematice

� Conduce în sine la un proces extern de asigurare 
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PENTRU PRACTICIENII GENERALI ȘI  
UTILIZATORII ANTERIORI

CE ADUCE NOU AA1000AP (2018)?

� Un Cadru general orientativ de Principii pentru gestionarea sustenabilității mai degrabă decât  
un Standard (prescriptiv)

� Introduce un al patrulea Principiu general – Impactul – care sprijină gestionarea bazată pe 
responsabilitate și rezultate

� Principii actualizate, definiții-cheie și discuții aferente

� Adaugă specificitate tehnică criteriilor de aderare prevăzute

� Ilustrează grafic relația dintre Principii și flexibilitatea lor utilă pentru organizații în diferite  
stadii ale gestionării sustenabilității

� Facilitează o mai bună aliniere la alte cadre generale și standarde principale privind 
sustenabilitatea prin actualizări de conținut

� Clarifică conținutul prin utilizarea diagramelor și a altor imagini

� Oferă mai multe detalii privind mandatul unei „organizații responsabile”

� Clarifică alinierea la standardele AccountAbility însoțitoare

STANDARDE ÎNSOȚITOARE

� AA1000 Standard de asigurare (AA1000AS)

� AA1000 Standard privind implicarea  părților interesate (AA1000SES)

 



  1
CUVÂNT-ÎNAINTE
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CUVÂNT-ÎNAINTE

PROCESUL DE ELABORARE A AA1000AP (2018)

De-a lungul a două decenii, AccountAbility a fost martoră la o cerere sporită pentru ca organizațiile să 
identifice, să evalueze și să măsoare impactul activităților lor asupra dezvoltării sustenabile –  
cerere provenită de la inițiativele voluntare globale, reglementările guvernamentale și 
așteptările investitorilor și ale altor părți interesate.

Pe acest fond, a fost elaborat AA1000AP (2018) pe baza unui proces general global cu multiple părți 
interesate. Procesul a fost supravegheat de un Grup de lucru dedicat care a fost creat în 2016 și este format 
din experți dintr-o serie de organizații ale părților interesate, zone geografice și domenii.

Având ca fundament cercetări aprofundate legate de Principiile AccountAbility, tendințe ale pieței privind 
sustenabilitatea, îndrumări, cadre generale și standarde internaționale relevante, Grupul de lucru AA100AP 
a sprijinit o echipă de bază AccountAbility în elaborarea de principii clare, relevante și ușor de aplicat și 
principii bazate pe îndrumări pentru organizații care lucrează pentru sustenabilitate și comunitatea părților 
interesate.

Proiectele de documente au fost puse la dispoziția publicului pentru comentarii, realizate prin intermediul 
platformei electronice collaborase.com, accesibilă la nivel mondial în ianuarie și februarie 2017, și au fost 
ulterior analizate și revizuite. Documentul final a fost aprobat de Grupul de lucru AA1000AP și transmis 
Consiliului pentru Standarde al AccountAbility, care l-a aprobat spre publicare în aprilie 2018 spre a intra 
imediat în vigoare pentru utilizare. Organizațiile care doresc o asigurare utilizând Standardul de asigurare 
AA1000 pot folosi AA1000AP pentru rapoartele publicate după data de 1 ianuarie 2019.

STRUCTURA AA1000AP (2018)

AA1000AP (2018) este alcătuit din trei secțiuni principale.

Introducerea prezintă scopul, domeniul de aplicare și avantajele AA1000AP (2018) și identifică 
utilizatorii vizați. Această secțiune prezintă de asemenea modul în care Principiile AccountAbility pot fi 
aplicate pentru îndrumări privind responsabilitatea și sustenabilitatea organizațiilor de toate tipurile și 
dimensiunile. AA1000AP (2018) poate fi de asemenea utilizat de alte părți interesate – inclusiv normalizatorii 
de standarde, investitorii și furnizorii de asigurare – pentru a înțelege mai bine cum organizațiile care 
utilizează aceste Principii gestionează, stimulează și îmbunătățesc comportamentul sustenabil, performanța 
și raportarea.

A doua secțiune prezintă individual fiecare dintre cele patru Principii ale AccountAbility, inclusiv declarații 
de principiu, definiții-cheie, o discuție detaliată și criteriile prevăzute pentru a sprijini implementarea 
lor și, dacă se dorește, asigurarea lor externă.

A treia secțiune prezintă natura interconectată a Principiilor și ordinea în care o organizație ar putea să 
le utilizeze. Ea prezintă de asemenea procesele de aderare și asigurare.

AA1000AP (2018) se încheie cu Anexe care includ un calendar al evoluției Standardelor AccountAbility și un 
glosar de termeni.

1 Acest document este destinat să fie aplicat la nivel global, iar engleza britanică a fost utilizată pentru consecvență. 
Când vor fi elaborate versiuni în alte limbi, acestea vor putea fi descărcate de la www.accountability.org/standards
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AA1000AP (2018) PREZINTĂ CELE PATRU PRINCIPII ÎN URMĂTORUL FORMAT:

Declarația de principiu – Apare în culoare 
Aqua Blue la începutul fiecărei secțiuni.

Definițiile-cheie – Prezentate în chenare albastru 
închis.

       

Stilul Textului discuției – Cuprinsul textului Discuția – Apare sub forma cuprinsului textului în 
discuției  fiecare secțiune.

Criteriile de aderare prevăzute – Enumerate la 
sfârșitul fiecărei secțiuni într-un chenar portocaliu.

 

 

  

PRINCIPIU

DECLARAȚIA DE PRINCIPIU

  DEFINIȚII-CHEIE

Textul definițiilor-cheie

CRITERII DE ADERARE PREVĂZUTE

Textul criteriilor de aderare necesare



  2
SCOPUL, DOMENIUL DE APLICARE  
ȘI AVANTAJELE-CHEIE ALE  
AA1000AP (2018)
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SCOPUL, DOMENIUL DE APLICARE ȘI AVANTAJELE-CHEIE  
ALE AA1000AP (2018)

SCOP

Scopul AA1000AP (2018) este de a oferi organizațiilor un set practic de principii directoare acceptate la nivel 
internațional cu ajutorul cărora acestea să poată evalua, gestiona, îmbunătăți și comunica  performanța lor 
în materie de responsabilitate și sustenabilitate.

AA1000AP (2018) oferă îndrumări cu privire la modul în care organizațiile pot deveni și rămâne responsabile 
pentru rezultatele lor și impactul general asupra ecosistemelor.

ORGANIZAȚIILE RESPONSABILE IAU MĂSURI PENTRU:

• a stabili guvernanța, structurile, politicile și procesele interne relevante;

• a identifica nevoile și așteptările părților interesate relevante ca parte a procesului lor decizional;

• a elabora o strategie bazată pe o înțelegere cuprinzătoare și echilibrată a subiectelor semnificative în 
materie de sustenabilitate și pe răspunsul la acestea și preocupările părților interesate;

• a stabili obiective în raport cu care strategia și performanța organizației pot fi măsurate, evaluate, 
gestionate și monitorizate; și

• a prezenta informații fiabile și verificabile privind strategia, obiectivele, standardele și performanța 
acelor părți interesate care își bazează deciziile și acțiunile parțial sau în întregime pe aceste informații.

 

DEFINIȚII-CHEIE

Responsabilitatea este procesul de recunoaștere și asumare ale răspunderii 
și de a fi transparent în ceea ce privește impactul politicilor, deciziilor, 
acțiunilor, produselor, serviciilor și performanței asociate ale unei 
organizații.

Atunci când o organizație este pe deplin responsabilă, aceasta urmărește să 
implice părțile interesate în identificarea, înțelegerea și reacționarea 
la subiectele și preocupările semnificative privind sustenabilitatea și 
să comunice cu părțile interesate și să răspundă acestora cu privire la deciziile, 
acțiunile și performanța proprii.

Responsabilitatea include modul în care o organizație stabilește strategia, 
guvernează și gestionează performanța.
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DOMENIU DE APLICARE

AA1000AP (2018), aplicabil organizațiilor de toate tipurile și dimensiunile, este destinat în primul rând 
organizațiilor care intenționează să elaboreze o abordare responsabilă și strategică de gestionare a 
performanței în privința sustenabilității.

Acesta oferă un ghid practic pentru implementarea unui set verificabil de principii cu criterii 
clare și care poate fi folosit împreună cu orice standard sau îndrumare privind sustenabilitatea 
bazată pe industrie, piață sau tematică.

Așa cum se vede în Figura 1a, Principiul Impactului este de o importanță majoră pentru procesul de 
responsabilitate și sprijină interacțiunile dintre incluziune, semnificație și capacitatea de reacție. Principiile 
AccountAbility sunt menite să îndrume nu doar operațiunile interne ale unei organizații, ci și gestionarea 
lanțului său valoric, inclusiv furnizorii, partenerii de afaceri și clienții săi.

Figura 1a: Principiile AccountAbility

 

INCLUZIUNE
Oamenii ar trebui 
să aibă un cuvânt 
de spus în privința 

deciziilor care îi 
afectează 

IMPACT
Organizațiile ar trebui 

să monitorizeze, să 
măsoare și să își asume 

răspunderea pentru 
modul în care acțiunile lor 

afectează ecosistemele 
lor mai largi CAPACITATE  

DE REACȚIE
Organizațiile ar trebui să 

acționeze în mod transparent 
în ceea ce privește subiectele 

semnificative în materie de 
sustenabilitate și impactul 

acestora

SEMNIFICAȚIE
Factorii decizionali ar 
trebui să identifice și 
să fie clari cu privire 
la subiectele privind 
sustenabilitatea care 

contează 
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Aplicarea Principiilor trebuie să fie consecventă cu limitele prezentării de informații menținute în 
raportarea organizației și să fie aliniată la anul fiscal al acesteia și la modelul de proprietate organizațional 
corespondent, după caz, pentru a se asigura că informațiile comunicate părților interesate sunt aliniate la 
raportarea financiară a organizației.

Fiecare dintre Principiile AccountAbility, așa cum sunt definite în prezentul document, poate avea alte 
definiții în standardele naționale, în legislația locală și în informațiile financiare sau de reglementare 
prevăzute. În cazul în care definițiile nu sunt complementare, definiția prevalentă folosită de organizație 
pentru a îndeplini dispozițiile corespunzătoare trebuie explicată clar în prezentarea informațiilor, inclusiv în 
cazul în care există modificări.

Principiile AccountAbility formează nucleul Seriei de Standarde AA1000 (Figura 1b). Principiile din 2018 vor 
continua să ofere fundamentul Standardului AA1000 privind implicarea părților interesate (AA1000SES) –  
Standardul AccountAbility lider la nivel mondial pentru implicarea părților interesate de înaltă calitate. 
Principiile sunt, de asemenea, concepute pentru a face obiectul unei asigurări externe din partea 
furnizorilor de asigurări autorizați AccountAbility, utilizând Standardul de asigurare AA1000 (AA1000AS).

Figura 1b: Prezentare generală a Standardelor AA1000

INCLUZIUNE

CRITERIILE IMPUSE  
LA  PAGINA 19

IMPACT

CRITERIILE IMPUSE  
LA PAGINA 28

CAPACITATE  
DE REACȚIE

CRITERIILE IMPUSE  
LA PAGINA 24

SEMNIFICAȚIE

CRITERIILE IMPUSE  
LA  PAGINA 22

AA1000AP – Principiile Responsabilității

AA1000AS – Standardul de asigurare

AA1000SES – Standardul privind implicarea părților interesate
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AVANTAJE-CHEIE

Principiile AccountAbility AA1000 oferă simplitate, acoperire cuprinzătoare și flexibilitate în aplicare. 
Adoptarea Principiilor poate oferi conducerii superioare o structură robustă și relevantă, bazată pe un cadru 
general extern legitim, pentru gestionarea performanței organizației în privința sustenabilității.

Principiile îndrumă o organizație în:

• colaborarea activă și semnificativă cu părțile interesate;

• identificarea completă a domeniilor care privesc sustenabilitatea care au impact atât asupra 
performanței sale nefinanciare, cât și asupra performanței sale financiare pe termen lung; și

• folosirea acestei înțelegeri pentru a elabora strategii organizaționale clare și obiective de performanță 
echilibrate în materie de sustenabilitate.

Principiile oferă, de asemenea, un cadru general și o bază pentru a ajuta organizațiile să își stabilească 
propria viziune, propriile convingeri, strategii și obiective legate de performanța în materie de 
sustenabilitate. Mai mult, Principiile pot ajuta o organizație să gestioneze conformitatea și riscurile 
nefinanciare, precum și să identifice oportunitățile și să înțeleagă impactul acțiunilor lor asupra 
ecosistemelor mai largi.

AVANTAJELE IMPLEMENTĂRII EFECTIVE A PRINCIPIILOR RESPONSABILITĂȚII AA1000

� Asigură afilierea cu o abordare principială recunoscută și acceptată la nivel  
internațional a managementului pe termen lung;

� Completează, și pot fi folosite cu, alte standarde, cadre generale și îndrumări  
internaționale, naționale, sectoriale și/sau tematice în materie de sustenabilitate;

� Când este utilizat în combinație cu viitorul Standard de Asigurare AA1000 (2019) de către  
furnizorii de servicii de asigurare autorizați de AccountAbility, AA1000AP:

– îmbunătățește încrederea în prezentarea informațiilor, consolidează încrederea și 
credibilitatea cu privire la calitatea informațiilor prezentate publicului despre performanța  
în ce privește sustenabilitatea;

– trage concluzii cu privire la alinierea, calitatea și rigoarea practicilor generale de gestionare 
și de raportare ale unei organizații cu Principiile fundamentale AccountAbility AA1000;

– demonstrează asigurarea externă a gestionării sustenabilității și a performanței 
nefinanciare în conformitate cu Principiile AccountAbility;

� Stabilește un cadru general reactiv care să poată capta sentimentul părților interesate, 
consolida încrederea și în cele din urmă îmbunătăți relațiile cu părțile interesate;

� Stimulează practici de guvernanță eficiente și astfel îmbunătățește profilul de risc al unei 
organizații;

� Îmbunătățește eficiența organizațională și alocarea eficientă a resurselor; și

� Sporește robustețea, responsabilitatea și relevanța deciziilor luate de organizație.

 

  



  3
PRINCIPIILE  
RESPONSABILITĂȚII AA1000
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INFLUENȚĂ / IMPACT

PRINCIPIUL INCLUZIUNII

Figura 2: Stabilirea incluziunii 

  

 PRINCIPIU
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DECIZIILOR CARE ÎI AFECTEAZĂ.

DEFINIȚII-CHEIE

Incluziunea identifică în mod activ părțile interesate și permite participarea 
acestora la stabilirea subiectelor semnificative privind sustenabilitatea și la 
elaborarea unui răspuns strategic la acestea.

O organizație incluzivă își acceptă responsabilitatea față de cei asupra 
cărora are un impact și față de cei care au un impact asupra ei.
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DISCUȚIE

IDENTIFICAREA PĂRȚILOR INTERESATE EXTERNE ȘI INTERNE

Părțile interesate sunt acele persoane fizice, grupuri de persoane fizice și/sau organizații care afectează  
și/sau pot fi afectate de activitățile, produsele sau serviciile și performanța unei organizații.

Organizațiile au, în general, multe părți interesate, fiecare cu tipuri și niveluri diferite de implicare, și adesea 
cu interese și preocupări diverse și uneori conflictuale.

INCLUZIUNEA este mai mult decât un proces de implicare a părților interesate. Aceasta este angajamentul 
unei organizații de a răspunde în fața părților interesate și de a permite participarea acestora la identificarea 
subiectelor semnificative relevante în materie de sustenabilitate și la soluționarea acestora.

INCLUZIUNEA implică, de asemenea, colaborarea internă la toate nivelurile unei organizații, la nivelul 
guvernanței, al strategiei, al gestionării și al operațiunilor, pentru a obține îmbunătățiri continue. Un efort 
organizațional colectiv, în loc de o abordare „de la vârf la bază”, susține implementarea eficientă a Principiilor.

După cum se vede în Figura 2, majoritatea organizațiilor au numeroase tipuri de părți interesate, care 
influențează și au impact asupra organizației și sunt influențate și afectate de aceasta. Realizarea Incluziunii 
necesită un proces definit de implicare și participare a acestor părți interesate. Obiectivul este să se permită 
implicarea deplină și echilibrată a părților interesate în procesele decizionale variate privind sustenabilitatea 
ale organizației, având ca rezultat strategii, planuri, acțiuni și rezultate care tratează și răspund în mod 
responsabil la subiectele și impacturile semnificative.

IMPLEMENTAREA COLABORĂRII

Pentru a începe procesul de implicare, o organizație trebuie să obțină o înțelegere cuprinzătoare despre:

• cine sunt părțile sale interesate;

• nevoile și preocupările acestora; și

• impactul (în cazul în care impactul reprezintă o influență semnificativă) strategiilor și operațiunilor sale 
asupra lor.

Modul în care o organizație se implică și comunică cu părțile interesate va depinde de capacitățile fiecăruia 
și, adesea, de maturitatea relației existente.

Asumarea răspunderii față de cei asupra cărora are un impact (adică părțile interesate) nu înseamnă că o 
organizație trebuie să răspundă în orice moment tuturor cererilor părților interesate, și nici că este scutită de 
responsabilitatea de a lua propriile decizii.

O organizație va trebui să ia în considerare mulți factori atunci când determină în ce măsură va implica 
părțile interesate în procesul decizional și cum va comunica cu acestea. Deși nu toate cerințele și 
solicitările rezultate din angajament pot fi considerate relevante sau legitime, este extrem de important 
ca organizațiile să ia în considerare punctele de vedere ale părților interesate care au, de regulă, puține 
mijloace de influență în sensul general și o voce neînsemnată sau inexistentă.

Mai mult, implicarea efectivă necesită ca părțile interesate să fie, de asemenea, responsabile pentru 
comportamente și practici responsabile.
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  CRITERII DE ADERARE PREVĂZUTE

Colaborarea cu părțile interesate relevante într-un format corespunzător, prin canale corespunzătoare și 
cu o frecvență suficientă pentru a ține cont de natura în continuă schimbare a mediului părților interesate 
reprezintă pilonii centrali ai determinării într-un mod eficient a subiectelor semnificative în materie de 
sustenabilitate.

Rezultatele colaborării și răspunsurilor părților interesate, inclusiv planurile de acțiune formalizate, ar trebui 
să stea la baza strategiei, a guvernanței și a gestionării operaționale ale unei organizații.

Standardul AA1000 privind implicarea părților interesate (AA1000SES) stabilește criteriul de referință pentru 
o misiune de înaltă calitate și este recomandat ca un punct de pornire util pentru organizațiile care s-au 
angajat să obțină incluziunea. AA1000SES este un cadru general aplicabil pentru evaluarea, proiectarea, 
implementarea și comunicarea în privința calității implicării părților interesate de pe urma cărora pot 
beneficia organizațiile, indiferent de mărime.

Următoarele puncte de acțiune sunt concepute pentru a îndruma organizațiile atât în aplicarea 
Principiului Incluziunii, cât și în monitorizarea propriilor progrese în aplicarea acestuia. 
Îndeplinirea criteriilor conduce la respectarea Principiului. Aceste criterii sunt folosite de 
asemenea de către furnizorii de asigurare pentru a evalua procesul organizației de legiferare  
a Principiului.

ANGAJAMENT, INTEGRARE & DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII
1. Formalizați un angajament de la cel mai înalt nivel de conducere al organizației pentru a  

fi responsabili în fața părților interesate.

2. Integrați procesele de implicare a părților interesate în guvernanță, strategie și în  
procesele decizionale relevante la nivelul întregii organizații, urmărind implicarea 
conducerii superioare, implicarea interfuncțională și transgeografică, după caz.

3. Stabiliți domeniul de aplicare și obiectivele participării părților interesate.

4. Integrați implicarea și răspunsurile părților interesate în politicile, procedurile și sistemele 
operaționale relevante, de exemplu, prin efectuarea de analize de risc, de evaluări ale 
semnificației și prin stabilirea și monitorizarea unor obiective semnificative.

5. Asigurați-vă că resursele și competențele necesare sunt alocate și puse la dispoziție  
pentru implicarea părților interesate.

STRATEGIA DE IMPLICARE & DEZVOLTAREA PROCESULUI

6. Identificați și înțelegeți părțile interesate, inclusiv capacitatea lor de a se implica și  
viziunea și așteptările lor, și tratați riscurile potențiale ale părților interesate și ale 
misiunilor.

7. Elaborați strategii formale pentru implicarea și comunicarea continue cu părțile  
interesate.

EVALUAREA PERFORMANȚEI & COMUNICAREA CU PĂRȚILE INTERESATE

8. Stabiliți indicatori relevanți pentru a măsura eficacitatea, rezultatele și impactul implicării.

9. Utilizați rezultatele implicării pentru a facilita înțelegerea, învățarea și îmbunătățirea 
organizației.

10. Comunicați cu părțile interesate într-o manieră adecvată, transparentă și în timp util,  
conform limitelor de prezentare a informațiilor stabilite de organizație.
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PRINCIPIUL SEMNIFICAȚIEI

DISCUȚIE

DETERMINAREA SEMNIFICAȚIEI

În mod tradițional, termenul semnificație a fost definit în contextul raportării financiare. Cu toate acestea, 
înțelesul acestuia include acum prezentarea informațiilor privind riscurile și oportunitățile subiectelor privind 
sustenabilitatea care afectează domeniile privind mediul, sociale și de guvernanță (ESG) care au impact 
asupra performanței organizaționale și/sau asupra părților interesate pe termen scurt, mediu și/sau lung.

Ce se înțelege prin termen scurt, mediu și/sau lung ar trebui definit de o organizație pe baza propriilor 
așteptări și dispoziții de raportare. AccountAbility acordă prioritate unui proces privind semnificația bazat 
pe principii, care ar trebui utilizat împreună (pe cât posibil) cu un proces privind semnificația bazat pe reguli 
relevant pentru organizație și mediul său de reglementare (a se vedea și „Domeniu de aplicare” la pagina 13).

Pentru a lua decizii informate și pentru a acționa în mod planificat, o organizație și părțile sale interesate 
trebuie să identifice subiectele care sunt semnificative pentru performanța organizației în materie de 
sustenabilitate. Subiectele semnificative sunt cele care vor afecta atât comportamentul organizației, cât și al 
părților interesate.

Determinarea subiectelor care sunt semnificative necesită un proces de determinare a semnificației  
(Figura 3), care evaluează atât impactul real, cât și cel probabil al strategiei, guvernanței și activităților unei 
organizații, inclusiv:

• identificarea și reprezentarea fidelă a subiectelor legate de sectorul, industria, geografia, modelul de 
afaceri și structura unei organizații;

• elaborarea unor criterii de evaluare clare, echilibrate și reproductibile;

• o abordare de evaluare care este integrată în procesele organizaționale.

PRINCIPIU

FACTORII DECIZIONALI AR TREBUI SĂ IDENTIFICE ȘI SĂ FIE CLARI 
CU PRIVIRE LA SUBIECTELE PRIVIND SUSTENABILITATEA CARE 
CONTEAZĂ.

DEFINIȚII-CHEIE

Semnificația se referă la identificarea și prioritizarea celor mai relevante 
subiecte privind sustenabilitatea, luând în considerare efectul pe care  
fiecare subiect îl are asupra unei organizații și asupra părților sale interesate.

Un subiect semnificativ este un subiect care va influența în mod substanțial 
evaluările, deciziile, acțiunile și performanța unei organizații și/sau a 
părților ei interesate pe termen scurt, mediu și/sau lung.
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Figura 3: Determinarea semnificației

COLECTAREA ȘI ANALIZA INTRĂRILOR

Procesul de determinare a semnificației ar trebui să fie proiectat pentru a asigura că sunt luate în 
considerare și analizate informații cuprinzătoare și echilibrate. O organizație are nevoie de date de la toate 
sursele și părțile interesate relevante, inclusiv din surse interne și externe, care să acopere o perioadă de 
timp adecvată.

Astfel de date includ o gamă largă de informații, pe lângă informațiile financiare și factorii determinanți 
financiari, inclusiv profilurile părților interesate, preocupările și sugestiile părților interesate, normele 
societale și bazate pe egalitate, contextul sustenabilității, factorii macroeconomici și geopolitici și cadrele 
generale de politici, de raportare și de reglementare adecvate.

Analiza informațiilor colectate trebuie să includă luarea în considerare a factorilor de sustenabilitate, care 
pot include impacturi financiare, și ar trebui să țină cont de nevoile, interesele și prioritățile organizației și ale 
părților sale interesate. Organizația este cea care în cele din urmă este responsabilă pentru determinarea, 
înțelegerea și comunicarea subiectelor semnificative în materie de sustenabilitate.

EFECTUAREA EVALUĂRII

Procesul de determinare sau de evaluare a semnificației ar trebui să fie efectuat în mod regulat și aliniat 
la procesele organizației de elaborare a strategiei, de luare a deciziilor și de gestionare a riscurilor și a 
conformității, de gestionare operațională și de raportare. El trebuie de asemenea să fie documentat în mod 
clar și, când este finalizat, prezentat părților interesate.

O evaluare eficientă a semnificației oferă unei organizații o înțelegere cuprinzătoare a contextului său de 
sustenabilitate, a subiectelor care sunt semnificative și a persoanelor pentru care sunt semnificative și de ce.

Subiectele semnificative ale unei organizații vor evolua în timp pe măsură ce subiectele se maturizează, 
factorii se schimbă și înțelegerea se îmbunătățește pe baza datelor suplimentare de la părțile interesate. 
Subiectele semnificative vor evolua de asemenea dacă și când organizația include lanțul său de valori în 
gestionarea performanței sustenabilității sale.
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  CRITERII DE ADERARE PREVĂZUTE

ANALIZA IMPACTURILOR POSIBILE ȘI REALE

Având în vedere această evoluție continuă, evaluarea impacturilor atât reale, cât și posibile ale strategiei, 
guvernanței și activităților unei organizații este cu atât mai importantă. Amploarea impacturilor evaluate 
ca fiind posibile în timpul unei evaluări poate crește sau descrește în timpul evaluărilor ulterioare, în special 
atunci când un impact real este mai bine înțeles. Evaluarea regulată a evoluției probabilității impacturilor va 
ajuta la acuratețea, relevanța și eficacitatea procesului general al organizației de determinare a semnificației 
în timp.

Următoarele puncte de acțiune sunt proiectate să îndrume organizațiile în aplicarea  
Principiului Semnificației și în monitorizarea progresului propriu în aplicarea lui. Îndeplinirea 
criteriilor conduce la respectarea Principiului. Aceste criterii sunt folosite de asemenea de către 
furnizorii de asigurare pentru a evalua procesul organizației de legiferare a Principiului.

ANGAJAMENT, INTEGRARE & DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII

1. Stabiliți un proces de determinare a semnificației la nivel de organizație  robust,  
sistematic și continuu sub guvernanța conducerii superioare, inclusiv o implicare 
multidisciplinară cheie.

2. Asigurați integrarea procesului de evaluare în cadrul organizației, inclusiv prin procese 
relevante, precum gestionarea riscurilor și conformarea cu legile, reglementările și  
politicile și procedurile interne.

3. Furnizați competențele și resursele necesare pentru aplicarea rezultatelor procesului de 
evaluare a semnificației.

DETERMINAREA SEMNIFICAȚIEI

4. Stabiliți limite coerente și clare, precum și un scop, o perioadă de timp și un domeniu 
de aplicare pentru evaluarea semnificației, cu ipoteze de bază documentate în mod 
corespunzător.

5. Identificați și reprezentați fidel subiecte dintr-o gamă largă de surse.

6. Evaluați relevanța subiectelor privind sustenabilitatea identificate bazându-vă pe criterii 
adecvate și explicite*.

7. Determinați importanța, probabilitatea și impactul actual și preconizat în viitor al 
subiectelor semnificative în materie de sustenabilitate identificate, folosind criterii și 
praguri adecvate*.

8. Țineți cont de evoluția sustenabilității, a contextelor macroeconomice, geopolitice și de 
reglementare și de maturitatea subiectelor și preocupărilor, permițând diferențe la nivel  
de industrie, geografic, cultural și operațional.

9. Includeți o cale de abordare a conflictelor sau dilemelor rezultate din așteptări  
divergente sau contradictorii cu privire la subiecte semnificative.

COMUNICAREA

10. Creați și prezentați o înțelegere cuprinzătoare și echilibrată și o prioritizare a subiectelor 
semnificative pentru organizație și părțile ei interesate.

 * Criteriile și/sau pragurile care sunt credibile, clare și inteligibile, precum și reproductibile,  
 justificabile și pot face obiectul unei asigurări externe.
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PRINCIPIUL CAPACITĂȚII DE REACȚIE

DISCUȚIE

LUAREA DE MĂSURI PE SUBIECTELE SEMNIFICATIVE

Capacitatea de reacție cuprinde momentul și modul în care o organizație răspunde la subiectele 
semnificative în materie de sustenabilitate și la impactul acestora asupra părților interesate externe și 
interne. Un răspuns eficient este aliniat la obiectivele organizației și este integrat în strategia sa, luând în 
considerare subiectele semnificative identificate și impacturile acestora (Figura 4).

Răspunsurile pot include stabilirea politicilor și obiectivelor; îmbunătățirea structurilor de guvernanță; 
dezvoltarea sau avansarea sistemelor și proceselor de gestionare; elaborarea sau punerea în aplicare a 
planurilor de acțiune; implicarea părților interesate; măsurarea și monitorizarea performanței și impactului 
în materie de sustenabilitate; raportarea; emiterea de comunicări; și/sau obținerea unei asigurări.

Figura 4: Capacitatea de reacție la subiecte semnificative și impacturile acestora

PRINCIPIU
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SUSTENABILITATE ȘI IMPACTUL ACESTORA.

DEFINIȚII-CHEIE

Capacitatea de reacție este reacția în timp util și relevantă a unei 
organizații la subiectele semnificative în materie de sustenabilitate și la 
impactul acestora.

Capacitatea de reacție se realizează prin decizii, acțiuni și performanță, 
precum și prin comunicarea cu părțile interesate.
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  CRITERII DE ADERARE PREVĂZUTE

PRIORITIZAREA RĂSPUNSURILOR

Având în vedere că răspunsurile concurează pentru resursele disponibile dintr-o organizație, acestea, cum 
ar fi subiectele semnificative, ar trebui să fie prioritizate și tratate în timp util.

Prioritizarea răspunsurilor ar trebui să se alinieze la:

• strategiile și operațiunile organizaționale;

• rezultatele evaluărilor semnificației și impactului;

• interesele și/sau legitimitatea părților interesate;

• disponibilitatea resurselor;

• calendarele și termenele de gestiune internă și de raportare; și

• dispozițiile de reglementare în materie de raportare.

STABILIREA DOMENIULUI DE APLICARE

Modul în care o organizație răspunde la un subiect semnificativ ar trebui să depindă de natura, impactul și 
prioritizarea subiectului, precum și de maturitatea strategiei, poziționării, obiectivelor, politicilor, sistemelor 
și proceselor unei organizații.

Resursele sunt adecvate atunci când îi permit unei organizații să își îndeplinească angajamentele declarate 
într-un termen stabilit și să comunice răspunsurile sale într-o manieră care ia în considerare interesele 
și așteptările părților interesate. Organizațiile ar trebui să implementeze competențele, capacitățile și 
procesele necesare pentru a primi răspunsurile la care se angajează.

O organizație receptivă ar trebui să răspundă subiectelor semnificative privind sustenabilitatea, impacturilor 
acesteia și părților interesate într-o manieră cuprinzătoare, precisă, în timp util, accesibilă și echilibrată. Deși 
părțile interesate pot contribui la elaborarea răspunsurilor, este posibil ca răspunsurile unei organizații să nu 
fie consecvente cu punctele de vedere ale tuturor părților interesate.

Următoarele puncte de acțiune sunt concepute pentru a îndruma organizațiile atât în aplicarea 
Principiului Capacității de reacție, cât și în monitorizarea propriului progres în aplicarea  
acestuia. Îndeplinirea criteriilor conduce la respectarea Principiului. Aceste criterii sunt folosite 
de asemenea de către furnizorii de asigurare pentru a evalua procesul organizației de legiferare  
a Principiului.

ANGAJAMENT, INTEGRARE & DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII

1. Sub guvernanța conducerii superioare, inclusiv implicarea multidisciplinară cheie, 
implementați un proces de elaborare a răspunsurilor pe subiecte semnificative și 
comunicare a acestora părților interesate, care să fie aplicat la nivelul întregii organizații.

2. Integrați acest proces în organizație, inclusiv prin procese organizaționale relevante, 
precum gestionarea riscurilor, conformitatea și elaborarea de strategii.

3. Oferiți competențele și resursele necesare pentru a răspunde corespunzător subiectelor 
semnificative, folosind o serie de tipuri de răspunsuri.

 > Criteriile de aderare prevăzute continuă pe pagina următoare
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CRITERII DE ADERARE PREVĂZUTE

ELABORAREA STRATEGIEI DE RĂSPUNS

4. Implementați un proces continuu și permanent pentru elaborarea răspunsurilor și 
comunicarea cu părțile interesate.

5. Analizați relația dintre maturitate, impact și prioritizarea unui subiect și adecvarea 
răspunsului la acesta.

6. Validați răspunsurile propuse cu părțile interesate interne și, după caz, externe și  
asigurați fezabilitatea de a oferi răspunsuri rezonabile și viabile.

IMPLEMENTAREA RĂSPUNSURILOR & COMUNICAREA PERMANENTĂ

7. Răspundeți într-un mod care tratează nevoile, preocupările și așteptările părților  
interesate.

8. Raportați părților interesate într-o manieră cuprinzătoare, precisă, oportună, accesibilă  
și echilibrată, folosind principii, cadre generale și îndrumări de raportare adecvate care  
să sprijine comparabilitatea informațiilor.
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PRINCIPIUL  IMPACTULUI

DISCUȚIE

EVALUAREA IMPACTULUI

Recunoașterea, înțelegerea, măsurarea, evaluarea și gestionarea impactului conduce la un 
proces decizional mai eficace și la o gestionare bazată pe rezultate în cadrul unei organizații.

Impactul este rezultatul planurilor și activităților unei organizații. Acesta poate rezulta, de asemenea, din 
politicile, programele, deciziile, produsele și serviciile sale și din performanța aferentă (Figura 5). Impactul 
poate crea schimbare, valoare și oportunitate pentru o organizație și părțile ei interesate – sau poate fi în 
detrimentul uneia sau al ambelor părți.

Evaluarea impacturilor reale și probabile ale subiectelor semnificative ale unei organizații necesită un proces 
eficient de gestionare care include:

• o intenție strategică definită;

• obiective, referințe și limite însoțitoare;

• date/informații relevante, complete și precise; și

• resurse și competențe adecvate.

 

 

PRINCIPIU

ORGANIZAȚIILE AR TREBUI SĂ MONITORIZEZE, SĂ MĂSOARE ȘI SĂ 
ÎȘI ASUME RĂSPUNDEREA PENTRU MODUL ÎN CARE ACȚIUNILE LOR 
AFECTEAZĂ ECOSISTEMELE LOR MAI LARGI.

DEFINIȚII-CHEIE

Impactul este efectul comportamentului, performanței și/sau 
rezultatelor, din partea persoanelor fizice sau a unei organizații, asupra 
economiei, mediului, societății, părților interesate sau asupra organizației 
în sine.

Subiectele semnificative au impacturi potențiale directe și indirecte –  
care pot fi pozitive sau negative, intenționate sau neintenționate, 
preconizate sau realizate și pe termen scurt, mediu sau lung.
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Figura 5: Impactul asupra sustenabilității

EVALUAREA IMPACTULUI

Impactul poate să cuprindă o serie de subiecte legate de mediu, sociale și de guvernanță și poate fi evaluat 
la nivel local, regional sau global.

Monitorizarea, măsurarea și evaluarea impactului pot fi de natură calitativă, cantitativă sau monetizată. El 
se poate concentra, de asemenea, pe o perioadă de timp imediată sau pe termen mai lung, în funcție de 
contextul sustenabilității. Procesele de monitorizare, măsurare și evaluare ale impactului ar trebui să ia în 
considerare știința, etica, legile, reglementările și parametrii contextuali.

Pentru că atunci când se evaluează impactul ar trebui luate în considerare o serie de variabile-cheie, 
organizațiile ar trebui să adopte o abordare coerentă și documentată, dar și suficient de flexibilă pentru a 
lua în considerare:

• intenția strategică și operațională;

• maturitatea gestionării sustenabilității;

• o varietate de limite și domenii de aplicare, inclusiv zona geografică, contextul cultural, activitatea 
organizațională, gamele lanțului de valori; și

• diferite intervale de timp.

La măsurarea impactului identificat, organizațiile ar trebui să ia în considerare toate sursele care pot 
contribui, de asemenea, la impact, pentru a reduce posibilitatea atribuirii incorecte a impactului. Mai mult, 
ar trebui inclusă o analiză structurată a probabilității impacturilor.

INFORMAREA CU PRIVIRE LA PRACTICILE DE ANGAJARE ȘI COMPENSAȚII

Impacturile identificate ar trebui încorporate atât în implicarea părților interesate, cât și în procesul 
periodic de evaluare a semnificației pentru a fundamenta guvernanța organizațională, strategia, stabilirea 
obiectivelor și operațiunile, permițând astfel un proces decizional mai informat și o mai mare capacitate de 
reacție (Figura 3).

Corelarea remunerației pe termen scurt și lung a conducerii cu impactul organizațional prin intermediul 
sistemului de management al performanței este o metodă eficientă de integrare a impactului în procesul 
decizional. Impactul ar trebui să furnizeze informații cu privire la gestionarea persoanelor relevante, 
responsabilitatea profesională și practicile de compensare din cadrul unei organizații.
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  CRITERII DE ADERARE PREVĂZUTE

PREZENTAREA IMPACTULUI

Impactul ar trebui evaluat și prezentat în cel mai echilibrat și eficient mod posibil, indicând atât obiectivele 
realizate, cât și pe cele nerealizate și luând în considerare publicul-țintă și obiectivul prezentării informațiilor.

Următoarele puncte de acțiune sunt concepute pentru a îndruma organizațiile atât în aplicarea 
Principiului Impactului, cât și în monitorizarea propriului progres în aplicarea acestuia. 
Îndeplinirea criteriilor conduce la respectarea Principiului. Aceste criterii sunt folosite de 
asemenea de către furnizorii de asigurare pentru a evalua procesul organizației de legiferare a 
Principiului.

ANGAJAMENT, INTEGRARE & DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII

1. Puneți în aplicare procese solide pentru a înțelege, măsura, evalua și gestiona impactul 
organizației, care sunt aplicate la nivelul organizației sub guvernanța conducerii  
superioare, inclusiv implicarea multidisciplinară cheie.

2. Asigurați-vă că aceste procese sunt documentate și integrate în organizație, inclusiv prin 
procese organizaționale relevante precum gestionarea riscurilor, conformitatea,  
elaborarea strategiei și gestionarea performanței.

3. Furnizați competențele și resursele necesare pentru a înțelege, măsura, evalua și gestiona 
impacturile organizației.

4. Integrați impacturile identificate în procesele-cheie de gestionare, de exemplu, procesul  
de evaluare a semnificației și a strategiei organizaționale, guvernanța, stabilirea 
obiectivelor și operațiunile.

IDENTIFICAREA IMPACTULUI & DEZVOLTAREA PARAMETRILOR

5. Stabiliți limite coerente și clare, precum și un scop, o perioadă de timp și un domeniu 
de aplicare pentru evaluarea impactului, cu ipotezele de bază documentate în mod 
corespunzător.

6. Stabiliți procese pentru a înțelege, măsura, evalua și gestiona impacturile care sunt  
fiabile, clare și inteligibile, precum și reproductibile, justificabile și pot face obiectul 
asigurării externe.

7. Includeți o cale de a captura și măsura impacturile reale și potențiale, cum ar fi impacturile 
directe și indirecte, intenționate și neintenționate și pozitive și negative.

8. Identificați și reprezentați corect impacturile dintr-o gamă largă de surse, de exemplu,  
din activități, politici, programe, decizii, produse și servicii, precum și orice performanță 
aferentă. Mai mult, contextul sustenabilității fiecărui impact ar trebui înțeles în mod clar.

9. Prezentați impacturile ca o evaluare calitativă, cantitativă sau monetizată.

EVALUAREA IMPACTULUI & PREZENTAREA INFORMAȚIILOR

10. Creați și prezentați o înțelegere cuprinzătoare și echilibrată a măsurării și evaluării 
impacturilor organizației asupra părților interesate și asupra organizației însăși.



  4
APLICAREA PRINCIPIILOR  
RESPONSABILITĂȚII 

 



30

AA1000 PRINCIPIILE RESPONSABILITĂȚII 2018 | © ACCOUNTABILITY 2018

APLICAREA PRINCIPIILOR RESPONSABILITĂȚII

Atunci când sunt aplicate împreună, cele patru Principii sprijină realizarea responsabilității și a performanței 
în materie de sustenabilitate (Figura 6).

Figura 6: Prezentare generală a Principiilor Responsabilității

SEMNIFICAȚIE
 Semnificația se referă la identificarea 

și prioritizarea celor mai relevante 
subiecte privind sustenabilitatea, luând 

în considerare efectul pe care fiecare 
subiect îl are asupra unei organizații și 

asupra părților sale interesate.

Un subiect semnificativ este un subiect 
care va influența în mod substanțial 

evaluările, deciziile, acțiunile și 
performanța unei organizații și/sau ale 
părților sale interesate pe termen scurt, 
mediu și/sau lung și va avea un impact 

asupra acestora.

IMPACT
 Impactul este efectul 

comportamentului, al performanței 
și/sau al rezultatelor, din partea 

persoanelor fizice sau a unei organizații, 
asupra economiei, mediului, societății, 

părților interesate sau asupra 
organizației în sine.

Subiectele semnificative au impacturi 
potențiale directe și indirecte – care pot 
fi pozitive sau negative, intenționate sau 
neintenționate, preconizate sau realizate 

și pe termen scurt, mediu sau lung.

INCLUZIUNE
 Incluziunea identifică în mod activ 

părțile interesate și permite participarea 
acestora la stabilirea subiectelor 

semnificative privind sustenabilitatea 
ale unei organizații și la elaborarea unui 

răspuns strategic la acestea.

O organizație incluzivă își asumă 
responsabilitatea față de cei asupra 
cărora are un impact și față de cei  

care au un impact asupra ei.

CAPACITATE  
DE REACȚIE

 Capacitatea de reacție este reacția 
oportună și relevantă a unei organizații 

la subiecte semnificative privind 
sustenabilitatea și impacturile acestora.

Capacitatea de reacție se realizează prin 
decizii, acțiuni și performanță, precum și 
prin comunicarea cu părțile interesate.
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Pentru organizațiile care adoptă în mod oficial aceste Principii pentru prima dată, se recomandă să se 
utilizeze primele trei Principii, în ordinea în care sunt prezentate în acest document, corelându-se în același 
timp cu Principiul Impactului în diferite stadii ale procesului de gestionare și legându-se de acesta.

Adoptarea criteriilor de Incluziune constituie o bază puternică pentru tratarea celorlalte Principii. Cu toate 
acestea, în funcție de maturitatea sistemelor, proceselor și politicilor sale, o organizație poate începe, de 
asemenea, cu accentul pe un alt Principiu. Ce este important este ca organizațiile să finalizeze în cele din 
urmă activitatea tuturor celor patru Principii, care interacționează în timp într-un singur proces continuu.

Pentru organizațiile cu experiență în integrarea Principiilor în guvernanța, gestionarea și operațiunile lor, o 
revizuire a principiilor, în nicio ordine specifică, poate fi mai adecvată, pe baza contextului organizațional și 
a caracteristicilor individuale.

ADERARE ȘI ASIGURARE

Organizațiile trebuie să finalizeze adoptarea celor patru Principii (Figura 6) pentru a fi considerate ca aderând 
la Principiile AccountAbility. O organizație ar trebui să documenteze în mod formal dovezile de aderare 
la criterii; acest lucru va fi necesar în mod special în cazul unui proces de asigurare în ceea ce privește 
Principiile.

Aderarea organizațiilor raportoare la aceste Principii este evaluată prin AA1000AS de către furnizori de 
asigurare autorizați de AccountAbility. Această evaluare ia în considerare maturitatea și dimensiunea 
organizației raportoare. (Vă rugăm să consultați Anexa A, „Utilizarea AA1000AP (2018)”.)

Aderarea la INCLUZIUNE asigură că toate perspectivele relevante ale părților interesate 
sunt luate în considerare în determinarea semnificației și a impactului pentru formularea 
răspunsurilor relevante și proporționale.

Aderarea la SEMNIFICAȚIE asigură identificarea și prioritizarea celor mai relevante și mai 
semnificative subiecte și factori de bază care au impact asupra unei organizații și asupra 
părților sale interesate pentru un răspuns adecvat.

Aderarea la CAPACITATEA DE REACȚIE asigură că deciziile, acțiunile și performanța unei 
organizații, inclusiv comunicările, încorporează subiecte semnificative și impacturile acestora.

Aderarea la IMPACT asigură monitorizarea, măsurarea și evaluarea efectelor 
comportamentului, performanței și rezultatelor unei organizații asupra economiei, mediului, 
societății, părților interesate și organizației însăși.

  



  5
ANEXE
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A.
SERIA DE STANDARDE AA1000

Seria AA1000 constă într-un set de Principii directoare și două Standarde

Principiile AccountAbility VIITORUL Standard de Standardul privind implicarea 
AA1000 (2018) asigurare AA1000 (2019) părților interesate AA1000 
  (2015) – În proces de revizuire

 

UTILIZAREA AA1000AP (2018)

AA1000AP (2018) este un cadru general acceptat internațional, bazat pe principii și îndrumări pe care 
organizațiile le pot folosi pentru a identifica, prioritiza și răspunde la provocările legate de sustenabilitate 
pentru a îmbunătăți performanța pe termen lung.

Principiile AccountAbility AA1000 sunt folosite ca bază pentru Standardele AA1000. AA1000AP (2018) 
reprezintă un cadru general internațional de top recunoscut și utilizat pentru a evalua performanța unei 
organizații în materie de gestionare a sustenabilității pe baza unui set coerent de principii. În plus, setul 
verificabil de Principii și criterii clare poate fi folosit împreună cu orice standard, cadru general sau orientări 
privind sustenabilitatea bazate pe sector, piață sau tematice.

Principiile sunt elaborate pentru a face obiectul asigurării externe utilizând Standardul de asigurare AA1000 
(AA1000AS). Utilizarea AA1000AS de către practicienii din domeniul asigurărilor este condiționată de 
semnarea aderării la termenele acordului formal de licență pentru furnizorii de asigurări ai AccountAbility.

Standardul privind implicarea părților interesate AA1000 (AA1000SES) impune organizațiilor să-și asume un 
angajament formal față de Principiile AccountAbility drept criterii de înaltă calitate pentru colaborarea cu 
părțile interesate.

Referințele la orice parte din conținutul AA1000AP (2018) trebuie să fie prezentate în toate comunicările 
interne și externe relevante de către organizațiile raportoare.
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B.
EVOLUȚIA STANDARDELOR ACCOUNTABILITY AA1000

1999
PRINCIPIILE 
RESPONSABILITĂȚII PENTRU 
DEZVOLTARE SUSTENABILĂ

Standardul-cadru AA1000, platforma 
de bază pentru Seria de Standarde 
AA1000, a fost publicat oficial în 1999. 
Standardul-cadru a fost proiectat pentru 
a consolida calitatea standardelor de 
specialitate privind răspunderea și pentru 
a servi, de asemenea, ca un sistem 
independent pentru îndrumarea, 
gestionarea și comunicarea 
responsabilității și performanței 
sociale și etice.

2005
STANDARDUL PRIVIND 
IMPLICAREA PĂRȚILOR 
INTERESATE AA1000

Pentru a susține realizarea de către 
organizații a Principiului Incluziunii, 
orientările privind modul de concepere 
și de desfășurare a implicării părților 
interesate au evoluat în Standardul 
privind implicarea părților interesate 
AA1000 (2005). AA1000SES (2005) este 
recunoscut ca fiind primul standard 
acceptat la nivel internațional privind 
implicarea părților interesate care a fost 
publicat.

99 00 01 02 03 04 05  06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2003

2008

STANDARDUL DE ASIGURARE 
AA1000

Această primă ediție a Standardului 
de asigurare AA1000 a fost publicată 
ca primul standard de asigurare 
privind sustenabilitatea din lume. 
Fiind rezultatul a doi ani de consultări 
la nivel internațional, Standardul de 
asigurare a fost elaborat pentru a 
asigura credibilitatea și calitatea 
performanței și raportării în materie 
de sustenabilitate.

STANDARDUL DE ASIGURARE 
AA1000

În 2008, a fost publicată a doua ediție a 
Standardului de Asigurare AA1000, 
prezentând revizuiri și îmbunătățiri 
care se concentrau în mod specific 
pe misiunile de asigurare privind 
sustenabilitatea.

STANDARDUL PRIVIND 
PRINCIPIILE ACCOUNTABILITY 
AA1000

În timpul consultării pentru revizuirea 
Standardului de asigurare AA1000 (2008), 
s-a ajuns la un consens pentru plasarea 
Principiilor AccountAbility AA1000 
într-un standard separat pentru a 
permite aplicarea lor mai amplă și pentru 
a facilita utilizarea lor în timpul misiunilor 
de asigurare privind sustenabilitatea.
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2015
STANDARDUL PRIVIND 
IMPLICAREA PĂRȚILOR 
INTERESATE AA1000

Având în vedere feedbackul de la prima 
versiune și revizuirile critice ale experților 
în urma unui proces multipartit extins, 
Proiectul de expunere AA1000SES 
publicat în 2011 a fost editat, îmbunătățit, 
validat și publicat drept Standardul final 
privind implicarea părților interesate 
A1000 (AA1000SES, 2015).

PRINCIPIILE 
RESPONSABILITĂȚII AA1000

În timpul perioadei de revizuire a 
AA1000AS (Standardul de asigurare), a 
fost susținut feedbackul părților interesate 
și s-a ajuns la un consens cu privire la 
faptul că Standardul privind Principiile 
AccountAbility AA1000 va fi supus, 
în paralel, unui proces de regândire 
structurată și unui proces formal de 
revizuire.

Pentru a promova relevanța și 
aplicabilitatea Principiilor AA1000, 
s-a decis ca acestea să se îndepărteze 
de formatul și așteptările asociate 
unui standard și, în schimb, să ia 
formatul unui cadru general și 
al unui mecanism de orientare 
pentru gestionarea și raportarea 
sustenabilității bazate pe principii.

2018

Mai mult, a fost adăugat un al patrulea 
Principiu – al Impactului –, în timp 
ce definițiile, explicațiile și criteriile 
referitoare la cele trei Principii inițiale – 
Incluziune, Semnificație și Capacitate 
de reacție – au fost actualizate pentru 
a reflecta evoluția sustenabilității în 
ansamblu de la prima publicare a 
Principiilor.

Principiile AccountAbility AA1000 
(2018) sunt un cadru general flexibil, 
aplicabil și practic conceput pentru a 
susține și modela Standardele globale 
AccountAbility, Standardul de asigurare 
AA1000 (AA1000AS) și Standardul privind 
implicarea părților interesate AA1000 
(AA1000SES).

2019

STANDARDUL DE ASIGURARE 
A1000

În 2019 va fi publicată o ediție revizuită a 
Standardului de asigurare AA1000, 
incluzând actualizări, revizuiri și 
îmbunătățiri. Acesta se va concentra pe 
aderarea unei organizații la Principiile 
AccountAbility AA1000 (2018) 
privind misiunile de asigurare legate de 
sustenabilitate prin licență obligatorie.

99 00 01 02 03 04 05  06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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C.
DEFINIȚII CONEXE

ACTIVITATE
Lucrările efectuate, cu un consum de resurse necesare pentru o perioadă de timp.

ASIGURARE
Metodele și procesele utilizate de un furnizor de asigurare pentru a evalua prezentările publice de informații 
ale unei organizații despre performanța acesteia, precum și datele, procesele, sistemele de bază, în funcție 
de criteriile și standardele adecvate pentru creșterea credibilității prezentării publice a informațiilor. 
Asigurarea include comunicarea rezultatelor procesului de asigurare într-un raport de asigurare.

DEZVOLTARE SUSTENABILĂ
Dezvoltarea care îndeplinește nevoile din prezent fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de 
a-și satisface propriile nevoi. (Sursa: raportul Comisiei Brundtland din 1987: Comisia mondială pentru mediu și 
dezvoltare).

ESG
Privind mediul, social și de guvernanță (ESG) se referă la cei trei factori centrali în măsurarea performanței 
sustenabilității și etice a unei organizații.

FURNIZOR DE ASIGURARE
Un furnizor de asigurare este o organizație independentă care evaluează și exprimă o concluzie privind 
informațiile prezentate public de către o organizație raportoare despre performanța sa și procesele, 
sistemele și controalele sale de bază în raport cu criterii adecvate.

GUVERNANȚĂ
Politicile și monitorizarea continuă a implementării făcute de membrii unui organism de conducere. 
Guvernanța include mecanismele necesare pentru a echilibra și a specifica puterile membrilor pentru a-și 
îndeplini sarcinile preconizate.

IEȘIRE
Rezultatul imediat al unei activități.

IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE
Implicarea părților interesate este procesul folosit de o organizație pentru a implica părțile interesate 
relevante cu scopul de a obține rezultatele convenite.

INFLUENȚĂ
Capacitatea de a avea un efect asupra dezvoltării, comportamentului și/sau acțiunilor făcute de cineva sau 
ceva, sau efectul în sine.

LIMITE ALE PREZENTĂRII DE INFORMAȚII
Informațiile pe care responsabilii misiunii le vor împărtăși cu părțile lor interesate și informațiile pe care 
părțile interesate le pot partaja în afara misiunii.

MISIUNE DE ASIGURARE
O misiune în care un furnizor de asigurare evaluează și exprimă o concluzie privind prezentarea informațiilor 
de către o organizație despre performanța sa și procesele, sistemele și controalele sale de bază în raport cu 
criterii adecvate pentru a îmbunătăți credibilitatea și legitimitatea informațiilor pentru utilizatorii vizați.
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ORGANIZAȚIE RAPORTOARE
O organizație care este responsabilă pentru întocmirea și publicarea prezentării informațiilor publice privind 
aspectele legate de sustenabilitate și care angajează un furnizor de asigurare care să întreprindă o misiune 
de asigurare în legătură cu raportul său privind sustenabilitatea.

PĂRȚI INTERESATE
Părțile interesate sunt acele grupuri care afectează și/sau pot fi afectate de activitățile, produsele sau 
serviciile unei organizații și de performanța aferentă. Acestea nu includ toate acele organisme care ar putea 
avea cunoștințe sau păreri legate de o organizație. Organizațiile vor avea multe părți interesate, fiecare cu 
tipuri și niveluri distincte de implicare și adesea cu interese și preocupări diverse și uneori conflictuale.

PERFORMANȚĂ
Rezultatele activităților pe parcursul unei perioade de timp.

POLITICI
Un set de principii de bază și îndrumări asociate, formulate și puse în aplicare de un organism de conducere 
relevant.

REZULTATE
Schimbări sau beneficii rezultate din ieșiri.

STRATEGIE
Un plan de acțiune ales pentru a obține un obiectiv dorit.

SUSTENABILITATE
Gestionarea responsabilă a impactului social, de mediu, economic și de guvernanță pentru îmbunătățirea 
performanței organizaționale pe termen lung și a dezvoltării sociale.
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D.
GRUPUL DE LUCRU ACCOUNTABILITY AA1000AP (2018)

Ms. Sara DeSmith Partner, Assurance Leader – Sustainable Business Solutions,   
 PricewaterhouseCoopers, SUA (până în ianuarie 2017)

Ms. Marcela Duron Senior Manager, Climate Change & Sustainability Services,  
 Ernst & Young, SUA

Dr. Glenn Frommer Managing Partner, ESG Matters IVS, Copenhaga, Danemarca

Mr. Terence Jeyaretnam Partner, Climate Change and Sustainability Services, Ernst & Young, Australia

Ms. Monika Kumar Environmental Specialist, Corporate Responsibility Program, World Bank,  
 SUA

Dr. K.M. Loi Managing Director, KM Loi & Associates, Malaezia

Ms. Paula Luff Director, Sustainability and Impact, Inherent Group, SUA

Dr. Colin Morgan Principal Consultant, DNV GL, Regatul Unit

Mr. Prathmesh Raichura Director, Climate Change and Sustainability Services, KPMG, India

Dr. Sied Sadek Managing Director (CEO), DQS CFS, Germania

Mr. Murray Sayce Principal (Corporate Sustainability), ERM CVS, Regatul Unit (Chair)

Dr. Vladimir Skobarev Partner, Head of Corporate Governance and Sustainability, FBK 
 Grant Thornton, Rusia
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