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Cuvinte cheie: resurse financiare publice, cheltuieli publice, date deschise, guvernare 

deschisă, performanță bugetară, creștere economică, eficiență, audit public extern. 

 

Motivația alegerii temei, noutate, actualitate și importanță 

Nevoile sociale aflate în continuă creștere solicită o majorare proporțională a 

resurselor financiare la dispoziția statelor, care de multe ori nu este însoțită de o evoluție 

pozitivă comparabilă a produsului intern brut. Identificarea unor modalități de perfecționare a 

sistemului de formare, administrare și gestionare a resurselor financiare publice este mereu în 

actualitate, datorită dinamicii acestui sistem. 

 De asemenea, o realitate axiomatică a lumii de azi este reprezentată de evoluția 

tehnologiei informației în era informațională a internetului, în care datele electronice sunt 

stocate și vehiculate în mediul on line. Din necesitatea de perfecționare continuă a sistemului 

de gestionare a resurselor statului și ca urmare a oportunității deschiderii controlate a datelor 

oferită de dezvoltarea tehnologiei informației, s-a dezvoltat conceptul de guvernare deschisă, 

sprijinit pe următoarele trei principii fundamentale: transparența acțiunilor guvernamentale, 

accesibilitatea informațiilor guvernamentale în vederea participării publicului la luarea 

deciziilor și capacitatea de răspuns a guvernelor față de idei și cerințe noi, prin colaborarea 

între instituțiile statului și cetățeni.  

Un rol important în identificarea unor modalități de perfecționare a gestionării 

resurselor financiare ale statului revine auditului public extern al finanțelor publice. Această 

funcție este asigurată, prin prevederi constituționale și legislative, de către Instituțiile Supreme 

de Audit (SAI).  La nivel național, Curtea de Conturi a României îndeplinește această funcție,  

iar printre obiectivele sale stabilite prin lege se regăsesc formarea și gestiunea eficientă și 

eficace a resurselor financiare ale statului. De asemenea, Curtea de Conturi este abilitată să 

întocmească și să prezinte rapoarte în domeniul său de activitate, pentru o informare 

competentă a autorităților publice și a populației. 

Așadar, motivația alegerii temei tezei de doctorat pornește de la preocupările actuale 

ale economiștilor de a identifica noi soluții pentru creșterea eficienței utilizării resurselor 

financiare publice, precum și de la oportunitățile create de deschiderea datelor 

guvernamentale, privite ca o  nouă resursă pentru crearea de valoare economică.  

Elementele de noutate ale tezei de doctorat constau în studierea experienței statelor 

dezvoltate în domeniul deschiderii datelor, în vederea identificării unor propuneri viabile de 

eficientizare a sistemului de gestionare a resurselor financiare publice naționale, precum și de 



5 

 

adaptare a metodelor și tehnicilor auditului public extern. 

Actualitatea cercetării realizate rezidă din studiile realizate la nivel macroeconomic, cu  

ajutorul analizei econometrice. 

Pe baza datelor publicate de instituții internaționale, am analizat corelația dintre cei 

mai semnificativi indicatori ai guvernanței (eficiența guvernului și controlul corupției) care 

sunt influențați direct de deschiderea datelor, și un indicator utilizat frecvent pentru a descrie 

starea economiei naționale, respectiv PIB Nominal/cap de locuitor. Acest studiu cuprinde 

datele disponibile în baza de date a Băncii Mondiale pentru 180 de state, pentru anul 2004 

care este primul an cu o multitudine de date și anul 2018, cel mai recent an pentru care s-au 

publicat date.  

În al doilea studiu, am testat eficiența cheltuielilor publice ale României, urmărind relația 

dintre cheltuielile publice ale României divizate în cheltuieli curente și cheltuieli de capital și 

produsul intern brut ca indicator al creșterii economice, pentru a determina măsura în care fiecare 

din aceste categorii de cheltuieli a influențat sau nu creșterea economică. Studiul a fost efectuat pe 

baza datelor statistice raportate pentru perioada 2004 – 2018, cuprinzând o perioadă de 15 ani care 

include perioada de creștere economică, perioada crizei economico-financiare şi perioada 

post-criză.  

Necesitatea şi importanţa temei rezidă în urma analizei stadiului cercetărilor, din care 

observăm că literatura de specialitate,  preponderent străină, devine restrictivă din cauza 

noutății domeniului și a gradului avansat de dinamism, care impune în permanență o bună 

cunoaștere a preocupărilor specialiștilor de îmbunătățire a eficienței formării și utilizării 

resurselor bugetare.  

Printre oportunitățile identificate pe plan internațional în această privință, cele oferite 

de evoluția tehnologiei informației și efectele generate de deschiderea datelor și guvernelor au 

deja ecou în analizele efectuate de organismele de specialitate din statele dezvoltate.  

Din păcate, potenţialul de a recupera decalajul înregistrat în prezent față de statele 

dezvoltate nu este fructificat pe deplin de către de către România, datorită gradului de 

inițiativă redus și rezistenței la schimbare manifestate de unele instituții publice. Totodată, 

capacitatea administrativă şi umană insuficientă, nivelul de pregătire în domeniile finanțării, 

accesării și implementării proiectelor europene sau corupția, contribuie la această stare de 

fapt. 

Lipsa continuității reformelor structurale ale statului, în toate domeniile, precum și a 

unor programe și strategii pe termen mediu și lung, asumate de toți decidenții politici, sunt 
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cauze recunoscute care au generat adâncirea decalajelor dintre România și statele dezvoltate 

din UE. Și dacă admitem că sistemul de învățământ, cel sanitar sau infrastructura de transport 

sunt la un nivel mult sub așteptările populației, cu toate că au fost reformate, proiectate sau 

reproiectate de atâtea ori, identificăm încă un argument al demersului de identificare și a altor 

posibilități de eficientizare a gestionării finanțelor publice, înțelegând că transparența 

acțiunilor guvernamentale, accesibilitatea informațiilor, capacitatea ridicată de răspuns a 

guvernelor față de idei și cerințe noi, nu pot avea decât un rol pozitiv. 

La fel de importantă este poziționarea instituțiilor supreme de audit din statele 

dezvoltate, în contextul noilor provocări ale tehnologiei informațiilor și comunicării. 

Înțelegerea oportunităților oferite de deschiderea datelor și preocuparea pentru remodelarea 

procedurilor și tehnicilor proprii de audit constituie, dincolo de o adaptare oarecum firească, o 

potențială reformare metodologică a auditului public extern.  

 

Așezarea temei de cercetare în contextul cercetărilor științifice din domeniu și în context  

interdisciplinar  

 Teza de doctorat cu titlul “Posibilități de perfecționare a gestionării resurselor 

financiare publice prin valorificarea datelor guvernamentale deschise și a auditului public 

extern” abordează noțiuni de maximă actualitate – sistemul de gestiune a resurselor financiare 

publice, datele guvernamentale deschise, auditul public extern al finanțelor publice și își 

propune să dezvolte noi judecăți de valoare referitor la acestea. 

Acest demers științific are atât o utilitate teoretică, cât și practică, dacă avem în vedere 

faptul că gestionarea resurselor financiare ale statului se află în strânsă interdependență cu 

nivelul de dezvoltare a sectoarelor economiei private și, în contextul globalizării, cu politicile 

și relațiile economice și comerciale internaționale, iar auditul public extern se concentrează pe 

formarea și utilizarea fondurilor publice. 

Complexitatea temei abordate în cadrul tezei de doctorat, ne-a determinat să consultăm 

literatura de specialitate autohtonă și străină din domenii precum: finanţe, economie, 

administrație publică, audit, econometrie, IT. 

 

Prezentarea stadiului actual al cercetării ştiinţifice în literatura de specialitate 

   Tema de cercetare științifică realizată reuneşte probleme comune atât mediului public 

(administrația publică centrală și locală, Uniunea Europeană, guvernarea națională, regională 

și locală) cât și mediului privat (organisme financiare și de audit internaționale și europene, 
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companii private, etc.), prin abordarea problematicii eficientizării finanțelor publice 

valorificând oportunitățile create de deschiderea guvernărilor și a datelor, în auditul public,  cu 

o semnificaţie majoră în transformările administrației naționale. 

Raportându-ne la cercetările anterioare, axate preponderent pe gestionarea resurselor 

financiare în contextul guvernărilor închise şi la adecvanţa acestor studii cu cerinţele mediului 

socio – economic internațional, relevanța rezultatelor științifice estimate ale acestei cercetări 

apare ca o consecință firească a faptului că deschiderea datelor generează premizele unor 

abordări noi, bazate pe transparența acțiunilor guvernamentale, accesibilitatea informațiilor 

guvernamentale în vederea participării publicului la luarea deciziilor și colaborarea între 

instituțiile statului și cetățeni.  

Legislația primară europeană care reglementează reutilizarea datelor guvernamentale 

deschise este reprezentată de Directiva nr. 98 din 2003 a Comisiei Europene privind 

reutilizarea informațiilor din sectorul public, amendată ulterior de Directiva UE nr. 37 din 

2013. Principalele aspecte vizează acordarea unui tratament egal pentru toți utilizatorii 

informațiilor guvernamentale publice disponibile pentru reutilizare și accesul publicului larg 

în mod gratuit la aceste informații. Toate datele deschise publicate de instituțiile publice în 

format digital pot fi reutilizate în baze de date, rapoarte sau proiecte, singurele condiționări 

fiind menționarea sursei acestora în virtutea respectării drepturilor de autor și protecția datelor 

cu caracter personal. 

            Agenda digitală pentru Europa adoptată la nivelul UE în anul 2010, urmărește 

stimularea economiei europene prin crearea unor avantaje economice și sociale durabile 

datorită unei piețe unice digitale. Comisia Europeană a creat prin Decizia 2011/833/UE, 

Portalul pentru Date Deschise al Uniunii Europene, care reprezintă un adevărat hub de acces 

al datelor disponibile publicate  de instituțiile sale publice, în vederea reutilizării acestora în 

mod gratuit, în baze de date, proiecte sau rapoarte. Pe acest portal sunt invitate toate 

instituțiile europene să iși publice în format digital propriile date, de tipuri dintre cele mai 

diverse. Astfel, se pot publica date geografice, politice, financiare, documente juridice, date de 

mediu, de sănătate sau transporturi. 

Interesul crescut pentru furnizarea și utilizarea datelor deschise în cadrul auditului 

extern al fondurilor publice s-a manifestat în Marea Britanie și Olanda, state care au 

înregistrat progrese semnificative în deschiderea datelor și guvernelor. În lucrarea Un nou 

model al auditului extern, bazat pe utilizarea datelor deschise, Dascălu D. (2016) promovează 

adoptarea și implementarea acestui model de auditare, anticipând pe baza analizei efectuate, 
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impactul pozitiv asupra valorii economice și sociale obținute din valorificarea datelor 

deschise. 

            Surse bibliografice importante pentru înțelegerea transformărilor sectorului public 

generate de deschiderea datelor sunt și lucrările autorilor Goldstein B., Dyson L., Nemani 

A.(2013), Burall S.; Wilson R. (2009) Howes S.; Bradburn P., (2014), Lebranchu M., (2014), 

sau site-urile web https://theodi.org, http://opendatabarometer.org, http://ogp.gov.ro/,  

https://www.europeandataportal.eu, http://www.whitehouse.gov/open, https://open-

data.europa.eu, http://www.publishwhatyoufund.org,  

Transformările din cadrul sectorului public au generat necesitatea unui nou 

management public (NMP), concept care a condus la apariția unui val de reforme în gestiunea 

serviciilor publice. Creșterea eficienței și eficacității cheltuielilor publice reprezintă unul din 

obiectivele esențiale ale NMP și pentru atingerea acestui deziderat, în managementul 

finanțelor publice s-au produs schimbări structurale. Dintre acestea, elaborarea bugetelor pe 

programe, trecerea de la contabilitatea de casă la contabilitatea de angajamente, 

implementarea sistemelor informaționale sau trecerea de la auditul de conformitate la auditul 

performanței, au fost adoptate în legislația națională și au fost implementate în administrația 

publică din România. 

Preocupările constante ale economiștilor în domeniul formării și utilizării fondurilor 

publice au avut ca finalitate un număr însemnat de lucrări care au abordat această tematică. 

Stadiul cunoașterii în acest domeniu pune în evidență un număr semnificativ de lucrări care 

abordează eficiența, eficacitatea și performanța formării și utilizării resurselor financiare 

publice, relevante fiind lucrările următorilor autori: Afonso A., Allen R., Anghelache G., 

Balteș N., Belean P., Boboc I., Dobrotă C., Diamond J., Guthrie J., Herciu M., Humphrey C., 

Leon Ghe. N., Mandl U., Mihaiu D., Mureșan V., Olson O., Oprean C., Osborne D., Pollitt 

Ch., Profiroiu M., Robinson M., Schick A., Schuknecht L., Tanzi V., Ungureanu M. A., 

Văcărel I., Woods M.,  și alții.  

Aspecte legate de analiza evoluției resurselor bugetare ale Uniunii Europene în ultimii 

20 de ani au fost abordate de către autorul Giaccomo Benedetto în lucrarea “Institutions and 

the route to reform of the European Union’s budget revenue, 1970–2017” (Empirica, 2017, 

44: 615). De asemenea, autorii Clemens F., Heinemann F.și Ungerer M., în lucrarea 

"Reforming the financing of the European Union: a proposal" (Intereconomics 50.5, 2015,  

288-293) și autorii Heinemann F., Mohl Ph., și  Osterloh S.,  în lucrarea "Reforming the EU 

Budget: Reconciling Needs with Political‐Economic Constraints." (European Integration 32.1, 

https://theodi.org/
http://opendatabarometer.org/
http://ogp.gov.ro/
https://www.europeandataportal.eu/
http://www.whitehouse.gov/open
https://open-data.europa.eu/
https://open-data.europa.eu/
http://www.publishwhatyoufund.org/
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2010,  59-76), prezintă opțiunile lor de reformă a bugetului Uniunii Europene. 

În vederea asigurării unui cadru decizional complet și a unei informări competente atât 

a organismelor internaționale la care a aderat România, cât și a publicului larg, certificarea 

informațiilor financiare și contabile devine o condiție indispensabilă a credibilității acestor 

informații și a instituțiilor emitente. Acest rol revine auditului public al formării și utilizării 

resurselor financiare ale statelor. Comisia Europeană a inițiat un amplu proces de consultare 

între statele membre referitor la rolul auditului public în actualul climat economic, 

independența auditorilor, relevanţa informațiilor prezentate în rapoartele de audit sau 

aspectele legate de guvernarea corporativă.  

 Printre lucrările de specialitate dedicate auditului public apreciem că sunt de referință 

lucrările unor specialiști cum ar fi Stacey N.A.H.(1954), Brown R.(1968), Littleton A.(1981),  

(Porter, 2009), (Humphrey și alții, 2009), (Fowzia, 2010), Horomnea (2010) sau Dobroțeanu 

și alții (2011).  

Din cercetarea reglementărilor specifice, observăm că Instituţiile Supreme de Audit şi-

au format propriile organisme de pregătire profesională, care să cerceteze și să implementeze 

practici eficiente ale auditului extern în domeniul formării şi utilizării fondurilor publice. 

Astfel, organizația “umbrelă” la nivel internațional în ceea ce privește controlul și auditul 

extern al finanțelor publice este Organizaţia Internaţională a Instituţiilor Supreme de Audit 

(INTOSAI), fondată în 1953 și care  numără 189 de membri permanenţi şi 3 membri asociaţi 

la nivel regional, cum ar fi spre exemplu Organizaţia Europeană a Instituţiilor Supreme de 

Audit (EUROSAI). Pornind de la recomandările Uniunii Europene în vederea integrării 

României în rândul statelor membre, Curtea de Conturi a României şi-a elaborat propriile 

standarde de audit,  având la bază modelele standardelor INTOSAI, IFAC, liniile directoare 

europene pentru implementarea acestora,  precum şi standardele altor instituţii de audit.  

 

Obiectivele cercetării 

Teza de doctorat cu titlul “Posibilități de perfecționare a gestionării resurselor 

financiare publice prin valorificarea datelor guvernamentale deschise și a auditului public 

extern” și-a propus ca obiectiv principal, identificarea unor metode de creștere a eficienței 

gestionării resurselor financiare, prin  evaluarea impactului pe care îl poate avea deschiderea 

datelor, implementarea unor noi metode și tehnici de audit public și valorificarea experienței 

statelor avansate. 

În scopul îndeplinirii obiectivului principal, s-au urmărit următoarele obiective 
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secundare:   

 sistematizarea abordărilor conceptuale privind procesului de deschidere a datelor, în 

scopul eficientizării cheltuielilor publice; 

 prezentarea sintetică a politicilor și legislației europene și naționale în domeniul 

datelor deschise; 

 racordarea la  studiile europene realizate în domeniul datelor deschise  și impactul 

asupra  eficientizării guvernării; 

 evaluarea performanței bugetare a României după aderarea la Uniunea Europeană; 

 studiu privind influența deschiderii datelor asupra eficienței guvernării la nivel 

mondial; 

 sistematizarea abordărilor de natură juridică și economică în privința gestiunii 

resurselor financiare publice; 

 studiu privind impactul cheltuielilor publice asupra creșterii economice în România; 

 prezentarea rolului auditului public extern în gestiunea resurselor financiare publice 

la nivel național și european; 

 identificarea unor perspective ale utilizării datelor deschise în auditul public extern 

al resurselor financiare publice. 

 

Specificarea ipotezelor cercetării 

Ipotezele de la care am pornit în cercetarea noastră sunt următoarele: 

 Deschiderea datelor influențează creșterea eficienței guvernării; 

 Eficiența guvernării și controlul corupției, au un impact semnificativ asupra 

creșterii economice; 

 Creșterea gradului de reutilizare a datelor deschise conduce la scăderea birocrației 

și la utilizarea  mai eficientă a resurselor; 

 La nivelul României, există o relație de condiționare unidirecțională, dinspre 

produsul intern brut ca indicator al creșterii economice, către cheltuielile guvernamentale;  

 Cheltuielile de capital au avut o influență pozitivă asupra produsului intern brut al 

României; 

 Auditul public extern are o contribuție importantă pentru responsabilizarea 

instituțiilor publice să utilizeze cu eficiență resursele financiare publice, protejarea resurselor 

financiare și în orientarea lor spre performanță; 

 Utilizarea datelor deschise în auditul public extern al resurselor financiare publice, 
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are ca efect dezvoltarea și implementarea unor noi metode și tehnici de auditare în instituțiile 

supreme de audit. 

 

Metodologia de cercetare 

Metodologia de cercetare utilizată pentru îndeplinirea acestor obiective, se bazează pe 

cercetarea teoretică și practică fundamentală în domeniul finanțelor publice, încercând să 

surprindem rolul deschiderii datelor în creșterea guvernării, prin creșterea eficienței 

cheltuielilor publice și digitalizarea auditului public extern al finanțelor publice. Pentru 

această abordare, am utilizat următoarele metode de cercetare: 

 Documentarea şi analiza documentară în domeniile economie, audit, administrație 

publică, drept şi finanțe publice, respectiv literatura națională și internațională în materie dar 

și rapoarte ale Băncii Mondiale, Uniunii Europene, Autorităților de Management ale Comisiei 

Europene, Curții de Conturi a României, INTOSAI, EUROSAI, altor instituții supreme de 

audit europene,   surse guvernamentale interne și internaționale dar și din sectorul 

neguvernamental și al organismelor financiare internaționale, în vederea fundamentării 

ştiinţifice a cercetării ulterioare reflectată în referinţele bibliografice;  

 Metode statistico-matematice și econometrice, precum metoda regresiei liniare simple 

și multiple, utilizate în modele econometrice în scopul stabilirii corelaţiilor dintre variabile 

(modele de regresie cu date de tip panel, metoda celor mai mici pătrate, construite pe baza soft-

ului econometric EViews, și a softului statistico-matematic Excel.   

 Investigația, realizată prin culegerea, prelucrarea și analiza datelor și informațiilor 

disponibile, urmată de emiterea unor opinii și recomandări; 

 Metoda sintezei, pentru stabilirea clară a conexiunilor dintre procesele economice și 

elementele studiate și în vederea elaborării concluziilor. 

 Metoda cercetării interdisciplinare, prin prisma faptului că cercetarea se bazează pe 

cunoștințe din domeniile financiar, contabil, audit, juridic, matematică, informatică. 

 Metoda inducției, prin care se ajunge de la fenomene și procese specifice, 

particulare la generalizări științifice. Astfel se observă realitatea economică, se urmărește 

identificarea unor fenomene economice repetitive, care pot fi transformate în ipoteze cu 

ajutorul cărora să se poată formula teorii economice.  

 Metoda descriptivă, prin care au fost descrise procesele economice și conceptele 

teoretice; 

 Metoda comparativă, prin intermediul căreia s-au identificat principalele elemente 
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teoretice și practice ale conceptelor s-a realizat o paralelă între cazurile analizate, pentru 

evidențierea asemănărilor și a diferențelor dintre acestea.  

 Metoda statistică și metoda grafică, cu ajutorul cărora am sintetizat și am prezentat 

în mod centralizat, datele statistice și evoluția unor indicatori macroeconomici specifici 

tematicii abordate. 

La realizarea studiilor de caz, am utilizat date din rapoartele publicate pe site-urile 

Băncii Mondiale (https://info.worldbank.org/governance/wgi/), ale Comisiei Europene 

(http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, https://www.europeandataportal.eu, https://open-

data.europa.eu), ale guvernului României 

(https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?pagina=acasa, http://data.gov.ro/) și ale  

Institutului Național de Statistică (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-

online/#/pages/tables/insse-table). În vederea prelucrării, obținerii rezultatelor şi validării 

ipotezelor prestabilite, au fost utilizate soft-ul econometric EViews şi softul statistico-

matematic Excel.  

 Rezultate obținute 

    Contribuțiile personale sunt prezentate în conținutul tezei de doctorat sub forma 

prelucrărilor de date,  studiilor,  analizelor, propunerilor și recomandărilor, cele mai relevante 

fiind sintetizate  la concluziile fiecărui capitol principal.   

 Prin studiul efectuat cu ajutorul analizei econometrice pentru  180 de state cu date 

disponibile în baza de date a Băncii Mondiale, am demonstrat legătura directă între 

deschiderea datelor și creșterea eficienței guvernării, argumentată de corelația puternică între 

cei mai semnificativi indicatori ai guvernanței, respectiv eficiența guvernului și controlul 

corupției, care sunt influențați direct de deschiderea datelor pe de o parte, și un indicator care 

reflectă starea economiei naționale, respectiv PIB Nominal/cap de locuitor, pe de altă parte. 

Rezultatele analizei econometrice efectuate asupra datelor statistice ale economiei 

României raportate pentru perioada 2004 – 2018, urmărind relația dintre cheltuielile publice 

divizate în cheltuieli curente și cheltuieli de capital și produsul intern brut ca indicator al creșterii 

economice, au demonstrat că în perioada analizată, cheltuielile de capital au avut o influență 

pozitivă asupra produsului intern brut al României, confirmând mai degrabă teoria keynesistă.  

Am identificat două provocări majore ale deschiderii datelor pentru funcția auditului 

public extern, funcție care influențează direct gestiunea resurselor financiare publice. Aceste 

provocări sunt reprezentate de auditarea valorii adăugate serviciilor publice urmare a 

implementării guvernării electronice și de necesitatea adaptării și metodelor și tehnicilor de 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.europeandataportal.eu/
https://open-data.europa.eu/
https://open-data.europa.eu/
https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?pagina=acasa
http://data.gov.ro/
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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audit la noile realități, într-un cadru standardizat la nivel internațional. Deosebit de avantajele 

transformării digitale ale auditului, am identificat și o serie de limite ale acestui proces.  

O parte din rezultatele obținute în cursul cercetării au fost diseminate prin publicarea 

unor articole ştiinţifice care au surprins problematicile dezbătute în cadrul tezei de doctorat și 

participarea la conferințe științifice internaționale.   

 

Limitele cercetărilor realizate în teza de doctorat  

Apreciem că domeniul cercetat este deosebit de vast, imposibil de abordat în 

întregime în cadrul unei teze de doctorat și într-o evoluție dinamică. 

O altă limită a cercetărilor a constat în dificultatea realizării unei analize a impactului 

datelor deschise asupra creșterii economice din fiecare stat, noi identificând două motive 

principale: efectele deschiderii guvernării vor deveni evidente pe termen lung, iar un sistem 

viabil de indicatori prin care să fie măsurat acest impact nu a fost încă dezvoltat.  

De asemenea, nu a fost posibilă realizarea unei analize comparative a impactului 

digitalizării auditului la nivelul SAI- urilor, datorită inexistenței unor indicatori cuantificabili 

și unitari care să evalueze acestă transformare. 

Considerăm că aceste limite pot fi transformate în perspective ale cercetării viitoare, 

deopotrivă.  

 

Sinteza capitolelor tezei de doctorat 

Teza de doctorat este structurată în introducere, patru capitole în care am abordat 

obiectivele principale din care derivă din obiectivul general al cercetării, prezentând în final 

concluziile și contribuțiile personale. 

În introducere au fost prezentate motivația alegerii temei, stadiul cunoașterii în 

domeniile datelor deschise, gestiunii resurselor financiare publice și auditului public extern  în 

literatura de specialitate românească și străină, obiectivele cercetării, ipotezele cercetării, 

metodologia de cercetare și limitele cercetării. În cadrul tezei s-a urmărit validarea respectiv 

invalidarea ipotezelor de cercetare emise în prealabil şi argumentarea concluziilor formulate, 

prin intermediul studiilor de caz empirice realizate.   

În primul capitol al tezei de doctorat, intitulat Transformările sectorului public în 

contextul procesului de deschidere a datelor și influența lor asupra eficienței cheltuielilor 

publice, structurat pe patru subcapitole, am prezentat datele deschise din punct de vedere 

conceptual, urmărind evidențierea potențialului acestora în creșterea eficienței cheltuielilor 
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publice.  

 Creșterea gradului de informatizare în toate sectoarele de activitate, a generat apariția 

și dezvoltarea conceptelor de guvernare deschisă și date guvernamentale deschise. Pe măsura 

implementării lor în practică, aceste concepte au deschis calea spre un nou domeniu de 

cercetare, în scopul identificării unor oportunități de dezvoltare economică. Pentru atingerea 

scopului și obiectivelor pentru care au fost înființate, tot mai multe organizații și instituții, 

publice și private, produc, utilizează și colectează o varietate foarte mare de date și informații. 

Acestea trebuie să fie relevante, ușor accesibile, utilizabile și reutilizabile de către toți 

beneficiarii. 

Abordarea conceptuală a datelor deschise ne oferă o înțelegere mai exactă a 

terminologiei uzitate în lucrările de specialitate și în legislația adoptată la nivel internațional. 

Chiar între statele dezvoltate ale lumii există diferențe de abordare conceptuală referitor la 

domeniul datelor deschise. Astfel, dacă în Statele Unite ale Americii, datele deschise presupun 

transparența instituției care le pune la dispoziție și aspecte tehnice privind modalitatea practică 

prin care aceste date sunt reutilizate de publicul larg, în statele europene dezvoltate, aceste 

date trebuie să îndeplinească suplimentar și criteriul juridic al publicării datelor sub o licență 

care să confere utilizatorilor anumite drepturi.  

Din experiențele statelor dezvoltate ale Europei, este de așteptat ca deschiderea datelor 

să îmbunătățească atât calitatea, cât și eficiența serviciilor publice oferite populației. Pentru 

aceasta, considerăm pe deplin oportună cunoașterea și înțelegerea terminologiei de 

specialitate, a conceptelor și procedurilor dezvoltate în acest nou domeniu, care a cunoscut o 

dezvoltare expansivă ca urmare a evoluției similare a tehnologiei informațiilor și comunicării.   

Extinderea cercetării referitoare la publicarea, utilizarea și reutilizarea datelor deschise 

s-a realizat prin analiza și sintetizarea concluziilor unor studii europene realizate până în 

prezent, urmărind impactul asupra eficientizării guvernării în statele europene dezvoltate. În 

urma cercetării efectuate, am identificat o serie de obstacole care pot îngreuna reutilizarea 

datelor deschise și am propus soluții care pot fi aplicate, pornind de la îmbunătățirea 

comunicării organizaționale. 

Pentru o înțelegere aprofundată a domeniului datelor deschise și a posibilităților de 

utilizare a acestora în creșterea eficienței administrative, am realizat o revizuire a legislației și 

literaturii de specialitate europene și naționale. Astfel, înțelegerea rolului datelor deschise în 

îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, ne deschide o nouă perspectivă pentru analiza 

unor cauze ale ineficienței cheltuielilor publice și în același timp ne ajută să identificăm unele 
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modalități de diminuare a impactului negativ al acestora.  

În urma studiului literaturii de specialitate, am identificat patru cauze ale ineficienței 

cheltuielilor publice, care pot fi atenuate prin deschiderea datelor și implementarea guvernării 

deschise. Aceste cauze sunt guvernanța publică defectuoasă, transparența fiscală și bugetară 

redusă, corupția la nivelul administrației publice și birocrația excesivă. Inspirat de politicile 

implementate la nivelul statelor dezvoltate, am propus un set de măsuri pentru diminuarea 

impactului acestor cauze care afectează negativ eficiența utilizării resurselor financiare 

publice, care poate fi aplicat în România.  

Considerăm că deschiderea datelor și a guvernării are ca efect principal, 

transparentizarea relației dintre cei doi actori principali în gestionarea resurselor financiare 

publice: administrația publică – decidentul cheltuielilor publice și populația – beneficiarul 

serviciilor publice. Iar dintr-o relație mai transparentă între cei doi actori, resursele financiare 

pot fi alocate și utilizate mai eficient și mai eficace, ca urmare a unei observări critice și atente 

din partea populației. 

Apreciem că în urma deschiderii datelor, a apărut o altă oportunitate pentru 

eficientizarea cheltuielilor publice. Dezvoltarea și extinderea la toate nivelurile administrației, 

a unei platforme informatice integrate care să conțină datele deschise produse de instituțiile 

publice, generează atât avantaje nemonetare, precum economiile de timp în colectarea și 

furnizarea datelor, dar și avantaje monetare ca urmare a economiilor de cheltuieli, a reducerii 

birocrației și creșterii transparenței administrative. 

În cadrul celui de-al doilea capitol, intitulat Oportunități de valorificare a datelor 

deschise pentru creșterea eficienței guvernării, structurat pe trei subcapitole, am abordat 

aspecte teoretice cu privire la politicile bugetare și performanța bugetară, la nivel internațional 

și în cadrul sectorului public național, întrucât apreciem că o bună cunoaștere a unor aspecte de 

actualitate privind experiența internațională în politici și performanță bugetară, întâlnite în 

literatura de specialitate, este utilă pentru înțelegerea transformărilor care s-au produs în acest 

domeniu în România. Studiul experienței statelor europene dezvoltate arată că dezvoltarea 

sustenabilă a economiei naționale, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, se bazează pe 

implementarea principiilor și politicilor bugetare în legislație, pe deschiderea și transparența 

instituțiilor publice, pe derularea unor politici și acțiuni armonizate cu cele comunitare. 

Referitor la perfecționarea sistemului de gestiune a resurselor financiare publice, ne 

aflăm în perioada unei reconfigurări a arhitecturii principiilor și politicilor bugetare la nivel 

european, care își propune diminuarea discrepanțelor majore existente în prezent între statele 
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membre. Am argumentat importanța conturării unor politici bugetare coerente, pentru 

atingerea dezideratului de consolidare și sustenabilitate a finanțelor publice naționale. Acestea 

trebuie să urmărească o mobilizare crescută a veniturilor bugetare și un control eficient al 

efortului bugetar, care se pot realiza printr-o programare bugetară eficientă, care anticipează 

cu realism condițiile concrete ale vieții economice şi sociale.  

Pentru a exprima o opinie în privința acurateței și credibilității bugetelor adoptate în 

România după aderarea la Uniunea Europeană, am analizat evoluția principalilor indicatori 

sintetici din conturile generale anuale de execuție ale bugetului de stat pentru perioada 2005 – 

2018, principala concluzie fiind că în perioada post-aderare, bugetul  de stat al României a 

crescut în volum de aproape trei ori, iar deficitul bugetar a fost menținut în cadrul limitei 

stabilite în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Ultimele decenii au fost marcate de transformări profunde în fiecare sector al societății, 

ca urmare a dezvoltării explozive a tehnologiilor informațiilor și ale comunicării. Această 

dezvoltare a crescut așteptările populației față de administrația publică, în sensul creșterii 

eficienței acesteia în asigurarea serviciilor publice. Treptat, administrațiile naționale din 

întreaga lume au implementat, mai mult sau mai puțin, principii și tehnologii de deschidere a 

guvernării, oferind populației posibilitatea de a participa activ la actul guvernanței.  

Creșterea economică, care reprezintă scopul principal al politicii fiscal – bugetare, 

poate fi analizată prin variaţia procentuală a PIB, care este cel mai bun sintetizator al evoluţiei 

activităţii economice, datorită reprezentativităţii si compatibilităţii sale în timp si spaţiu.  

Pentru a demonstra în mod empiric legătura între deschiderea datelor și creșterea 

eficienței cheltuielilor publice, am realizat o serie de analize econometrice utilizând datele 

disponibile în baza de date a Băncii Mondiale pentru 180 de state. Utilizând metoda regresiei 

simple liniare, am arătat relațiile de convergență ridicată între variabilele: 

- PIB Nominal / cap de locuitor si eficiența guvernării; 

- PIB Nominal / cap de locuitor și controlul corupției, 

în cele două perioade alese, respectiv anii 2004 și 2018. Pentru a studia evoluția în 

timp a variabilelor economice analizate, am efectuat apoi testele convenționale de 

convergență sigma și beta. Coeficientul sigma evidențiază variațiile de la medie, în cazul 

indicatorului eficiența guvernării acesta fiind foarte aproape de valoarea 0, iar coeficientul 

beta este o regresie simplă liniară între evoluția (valoarea anului 2018 – valoarea anului 2004) 

ca variabilă dependentă și valorile inițiale ale PIB nominal /cap de locuitor din primul an, ca 

și variabilă independentă. 
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Rezultatele obținute au demonstrat legătura directă între deschiderea datelor și 

creșterea eficienței guvernării, arătând că există o corelație puternică între cei mai 

semnificativi indicatori ai guvernanței care sunt influențați direct de deschiderea datelor, 

respectiv eficiența guvernului și controlul corupției și PIB Nominal/cap de locuitor, un 

indicator care reflectă starea economiei naționale. 

Am analizat apoi cât de corelați sunt și din punct de vedere statistic cei doi indicatori 

ai guvernanței, dincolo de corelația lor ridicată din punct de vedere conceptual, prin aplicarea 

coeficientul de corelație al lui Pearson pe eșantionul comun de 180 de state, atât pentru anul 

2004, cât și pentru anul 2018. Rezultatele au demonstrat o corelație pozitivă și foarte intensă 

între eficiența guvernării și  controlul corupției, valorile rezultate fiind 0.94 în anul 2004 și 

0.898 în anul 2018, deci foarte apropiate de valoarea extremă 1. 

Putem concluziona, așadar, că atât eficiența guvernării cât și controlul corupției, au un 

impact semnificativ asupra creșterii economice și în mod similar asupra nivelului de trai al 

populației, care practic este sinonim cu creșterea economică. Iar cei doi indicatorii analizați 

influențează direct și eficiența cheltuielilor publice, așa cum am arătat mai sus. 

 Din analiza studiilor privind maturitatea datelor statelor efectuate la nivelul Uniunii 

Europene, publicate începând cu anul 2016, am constatat că România s-a situat în media 

europeană în primele 3 evaluări, iar în anul 2019 a înregistrat un ușor regres atât față de media 

UE cât și față de valoarea maximă, ceea ce arată o performanță mai mică a României față de 

majoritatea statelor europene. 

  În al treilea capitol, intitulat Gestiunea resurselor financiare publice în contextul 

internațional actual și impactul utilizării acestora asupra creșterii economice în România, 

structurat pe trei subcapitole, am realizat o asociere, atât din punct de vedere teoretic, cât și 

empiric, între cheltuielile publice și creșterea economică. Am inițiat cercetarea de la abordarea 

juridică și economică a resurselor financiare publice în contextual european actual, iar ulterior 

ne-am concentrat asupra unor aspecte teoretice și practice privind cheltuielile bugetului de stat 

al României în perioada 2006 – 2018, analizând evoluția acestora în structura economică și 

funcțională, în perioada post – aderare la Uniunea Europeană. 

Nu există o structurare uniformă a resurselor financiare publice la nivel internațional și 

tocmai din această cauză, în literatura de specialitate sunt grupate în funcție de diverse criterii. În 

România, legislația în domeniul finanțelor publice statuează existența unui sistem unitar de bugete 

prin care se gestionează fondurile publice, precum și regulile, procedurile, principiile, utilizate și 

atribuțiile instituțiilor publice centrale și locale implicate. Pornind de la cadrul legislativ actual, am 
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realizat o sinteză a principalelor aspecte teoretice care privesc resursele financiare publice și a 

preocupărilor actuale la nivelul Uniunii Europene în privința perfectionării sistemului de venituri. 

Creșterea în volum a cheltuielilor publice reprezintă una dintre soluțiile de stimulare a 

economiilor naționale, adoptată de o serie de guverne din întreaga lume. Având ca punct de 

plecare rezultatele diverse ale studiilor empirice care au cercetat relația dintre cheltuielile 

publice și creșterea economică, prin prisma celor două mari teorii (teoria wagneriană și cea 

keynesistă), am realizat o analiză proprie a acestei relații, pe datele statistice raportate de România 

pentru perioada 2004 – 2018.  

Am urmărit relația dintre cheltuielile publice divizate cheltuieli curente și cheltuieli de 

capital și produsul intern brut ca indicator al creșterii economice, pentru a determina măsura în 

care creșterea economică a fost sau nu influențată de fiecare din aceste categorii de cheltuieli. În 

analiza noastră, am utilizat corelații încrucișate și teste de cauzalitate Granger la abaterile de la 

tendințele Hodrick-Prescott ale produsului intern brut și formării brute de capital, iar apoi am 

testat care categorie de cheltuieli are un grad de corelație mai ridicat cu produsul intern brut, 

utilizând o regresie liniară multiplă. La final, am urmărit tendința de maximizare a 

multiplicatorilor fiscali, pentru perioada analizată. 

 Concluziile studiului realizat au demonstrat că în perioada analizată, cheltuielile de 

capital au influențat în mod favorabil produsului intern brut al României, astfel că un nivel 

mai ridicat al acestora a condus la o creștere economică mai mare, confirmându-se teoria 

keynesistă. Considerăm că această observație este importantă și poate fi utilizată într-o 

manieră anticiclică. Așadar, raportul dintre cheltuielile publice și PIB ar trebui decomprimat mai 

mult, iar specialiștii din administrația centrală ar trebui să fundamenteze partea de cheltuieli a 

bugetelor publice în acest context, realizând modificările necesare în structura bugetelor, în locul 

unor modificări de volum.  

Analiza empirică efectuată la nivelul României, pentru perioada 2004 – 2018, ne–a 

demonstrat că investițiile reprezintă un motor important de creștere economică, cheltuielile de 

capital influențând pozitiv și mărimea produsului intern brut. În ceea ce privește cealaltă categorie 

de cheltuieli analizată, cheltuielile curente, relația dintre acest indicator și produsul intern brut nu 

a fost semnificativă statistic în cadrul studiului realizat.   

În capitolul al patrulea, intitulat Transformarea digitală a auditului public extern și 

importanța sa în eficientizarea gestiunii resurselor financiare publice, structurat pe trei 

subcapitole, am prezentat funcția auditului public extern în contextul digitalizării sectorului 

public. Auditul public extern se concentrează pe formarea și utilizarea fondurilor publice, fiind 
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parte integrantă a bunei guvernanțe. Studiul normelor elaborate la nivel internațional și experiența 

statelor avansate din Europa ne oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra auditului public extern 

din punct de vedere conceptual în contextul actual european și ne ajută să evidențiem rolul 

auditului în informarea competentă, clară și completă a populației, pentru creșterea încrederii 

acesteia în situațiile financiare publicate. Utilizând date din Rapoartele de audit publicate de Curții 

de Conturi a României, am prezentat în ansamblu impactul activității de audit public extern al 

Curții de Conturi a României asupra gestionării corecte și eficace a resurselor financiare publice, 

în  perioada 2013 – 2018.  

Cercetările efectuate în domeniul auditului public extern al finanțelor publice, 

fundamentate pe studiul experienței statelor dezvoltate, ne-a arătat importanța misiunilor de 

audit al performanței, care oferă instituțiilor de audit o gamă largă de instrumente pentru a 

contribui într-o măsură mai mare la îmbunătățirea economiei, eficienței și eficacității 

entităților din sectorul public.  

Concluziile unor studii arată că, pe măsură ce tehnologia s-a dezvoltat și a fost 

implementată în tot mai multe domenii de activitate, contabilitatea a rămas cu o serie de 

metode depășite de prezentare și asigurare a informațiilor, această realitate fiind comună 

sectorul public și celui privat. Apreciem că și funcția auditului finanțelor publice, a cărei 

analiză constituie unul din obiectivele temei de cercetare, se situează pe aceeași poziție, 

datorită faptului că ea utilizează cu preponderență informații contabile.  

În prezent, sunt preocupări pentru configurarea unui nou model al auditului care să fie 

viabil în fața provocărilor tehnologiei prin utilizarea datelor deschise și care va dezvolta o 

serie de metode și tehnici noi de audit, bazate pe accesarea continuă sau de la distanță a unor 

date tot mai complexe și mai semnificative cantitativ. Analizând aceste perspective de 

digitalizare a auditului extern al finanțelor publice, cu ajutorul experienței profesionale 

acumulate, am identificat o serie de avantaje dar și limite, în vederea implementării lor în 

practica Curții de Conturi a României.  

Racordându-ne obiectul cercetării la deschiderea datelor generată de dezvoltarea 

tehnologică și având în vedere obiectivul central al auditului public extern, cel de a contribui 

la creșterea eficienței utilizării resurselor publice, apreciem că instituțiile publice de audit 

sunt obligate de noile realități să evolueze spre digitalizare, dezvoltând noi metode și tehnici 

de audit, pentru creșterea valorii și calității funcției de audit și pentru a se modela un sistem 

eficient care să răspundă așteptărilor societății de asigurare a  unor servicii de înaltă calitate. 

Deschiderea datelor reprezintă o provocare cu două obiective pentru instituțiile 
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supreme de audit. Auditarea valorii adăugate serviciilor publice urmare a implementării TIC 

va constitui cu siguranță una din temele centrale ale misiunilor de audit, iar al doilea obiectiv 

pe care îl întrezărim este digitalizarea auditului, într-un cadru standardizat la nivel 

international. 

Auditarea digitală a sectorului public deschide oportunități de abordare mult mai vastă 

a problematicii sectorului public și va avea ca finalitate realizarea unor rapoarte de audit mai 

bune, cu recomandări de substanță în vederea creșterii performanței sectorului public, deci și 

asupra cheltuielilor publice.  

Studiul tehnologiilor dezvoltate și experimentate până în prezent de către statele 

avansate ne permite să opinăm că analiza electronică a datelor este metoda care și-a dovedit 

deja eficiența, iar celelate metode de audit pot fi utilizate cu succes în situații specifice.  

Împlementarea deschiderii datelor în auditul public are și limite, iar noi am identificat 

diminuarea comunicării directe între persoane, eterogenitatea datelor și respectarea 

independenței auditorilor, aspecte care este recomandat să fie avute în vedere în cadrul 

procesului de reformă al auditului public extern. 

 În finalul tezei de doctorat, Concluzii finale, contribuții personale şi dezvoltări 

ulterioare, am prezentat concluziile și rezultatele cercetării identificate pe parcursul elaborării 

tezei de doctorat, validarea sau invalidarea ipotezelor prestabilite, cu evidenţierea argumentată 

a contribuţiilor, fără pretenţia ca ele să fi fost în totalitate epuizate. 

În urma cercetării, s-au conturat și câteva direcții viitoare de cercetare, respectiv: 

 extinderea cercetării pe tematici complementare deschiderii datelor, impactului 

acestora asupra cheltuielilor publice și auditului public; 

 studiul impactului deschiderii datelor asupra veniturilor bugetare; 

 dezvoltarea unui sistem de indicatori tehnici  și realizarea unor analize empirice 

referitor la impactului datelor deschise asupra creșterii economice la nivel de stat; 

 elaborarea unor noi metode de auditare digitală a sectorului public, armonizate cu 

transformările acestuia. 
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