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Rezumatul tezei de doctorat 

 

La baza deciziilor de la nivelul politicii de coeziune a Uniunii Europene se regăsesc 

bugetul structurii suprastatale dar și destinul politic și economic al fiecărei țări membre. 

Această colosală presiune decizională poate fi gestionată și prin acțiuni post-decizionale pentru 

proiectele ce se află în diversele etape ale implementării lor, acțiuni inițiate prin continua 

comunicare și conlucrare a actorilor naționali aflați la diferite niveluri de guvernare naționale 

și europene, verticale și orizontale. Conform Politicii Regionale Inforegio, Comisia Europeană 

aprobă fondurile structurale folosind principiul parteneriatului, principiul adiționalității 

cheltuielilor Uniunii Europene la cele efectuate de statele beneficiare, principiul concentrării 

cheltuielilor, eforturilor și resurselor și principiul programării pe obiective și priorități prin 

programe multianuale. (Comisia Europeană, 2014) 

Obiectivul principal al acestei lucrări este încadrarea în contextul și teoriile ce 

conlucrează în mediul schițat mai sus, a analizei factorilor determinanți în procesul de absorbție 

a fondurilor europene din România, coroborat cu rolul utilizării software-ului de audit. Corpul 

lucrării este creat pe cele două filoane ce fac distincție între programele politice care 

guvernează proiectele finanțate și tehnologiile ce pot fi folosite în vederea atingerii obiectivelor 

programatice. 

Scopul lucrării este de a mapa structura intelectuală a câmpului de cercetare în care s-a 

realizat analiza literaturii de specialitate și a cadrului procedural valabil la nivelul proiectului 

finanțat cu fonduri europene din România. Acest demers a fost continuat prin analiza diverșilor 

factori determinanți în procesul de absorbție a fondurilor, conform literaturii de specialitate, în 

vederea obținerii unei predictibilități privind percepția respondenților asupra factorilor 

determinanți în procesul de absorbție din perioada anterioară (2007-2013). S-a realizat analiza 

rolului și posibilităților de utilizare a instrumentelor informatice în misiunile de audit ale 

proiectelor finanțate european, în urma investigării factorilor ce influențează folosirea CAAT’s 

în România. 

Rezultatele cercetărilor desfășurate în perioada 2013-2017 au fost diseminate prin 

articole indexate BDI sau ISI și prin intermediul unor conferințe naționale sau internaționale. 

Lucrarea este împărțită echilibrat în cinci capitole, informațiile transmise îmbinând 

armonios noțiunile de natură teoretică cu cele de natură practică. 



În cadrul primului capitol al tezei de doctorat “Dimensiuni teoretice privind auditul 

proiectelor cu finanţare europeană” s-a realizat investigarea bazelor de date cotate SSCI-

JCR, pentru perioada 2000-2017, urmărindu-se principalele concepte necesare în cadrul 

cercetării: audit, fonduri și riscuri și crearea a 27 de descriptori aferenți acestora. Folosind 

metoda HOMALS (Homogeneity Analysis by Alternating Least Squares) și aplicațiile IBM 

SPSS Statistics 19 și QDA Miner, am mapat în plan bidimensional structurile intelectuale din 

câmpul de cercetare, am urmărit dinamica acestui câmp și am descris zonele de cercetare 

identificate și neexploatate. Studiul a evidențiat standardele aplicate, tipurile de misiuni și 

teoriile utilizate în cadrul acestui câmp. Unul dintre descriptorii creați, denumit tehnologiile 

informaționale, a înregistrat o creștere a interesului în perioada 2011-2017, cu o variație 

procentuală a frecvenței față de perioada 2000-2010 de aproximativ 398%, dovedind 

importanța studiului nostru în cadrul câmpului de cercetare descris. 

Capitolul se încheie cu prezentarea succintă a cadrului conceptual valabil fondurilor 

europene din România, punctându-se diferitele metode de analiză a impactului utilizării 

fondurilor și strategiile propuse spre aplicare în România pentru următoarea perioadă de 

absorbție. Această analiză a fost completată de studiul comparativ al bugetelor alocate pentru 

politica de coeziune pentru cele două perioade de programare.  

Capitolul doi al lucrării intitulat “Factori determinanţi în cadrul procesului de 

absorbţie a fondurilor europene” aduce un plus de valoare structurii, la nivelul acestuia 

prezentându-se rezultatele analizei ratei de absorbție a României comparativ cu celelalte state 

membre ale Uniunii Europene, atât în anul 2013 cât și în finalul anului 2016, vitezele de 

solicitare a fondurilor și procentajele de posibile erori de calcul al solicitărilor de plată către 

Comisia Europeană în prima perioadă de programare. Aceste informații sunt importante în 

special în contextul în care, în anul 2019, Comisia va analiza țintele intermediare ținând cont 

de indicatorii de performanță ce se bazează pe indicatori de rezultat și financiari atinși și poate 

suspenda plățile sau realiza corecții financiare pentru programele operaționale. 

Utilizând o metodologie calitativă, combinată cu metode cantitative, s-au analizat 

factorii determinanți în procesul de absorbție ce s-au referit la rata de absorbție (ce măsoară 

eficiența alocării) și valoarea adăugată la nivel macroeconomic (ce măsoară efectivitatea 

proiectelor) înregistrate pentru perioada 2007-2013. Rezultatele cercetării au punctat 

predictibilitățile obținute, pe de o parte ale percepției influenței factorilor de natura politică, 

financiară, de resursă umană și a principalilor actori din procesul de absorbție asupra ratei de 

absorbție a fondurilor europene, iar pe de altă parte ale percepției impactului procesului de 



absorbție a fondurilor europene asupra indicatorilor economici majori. Factorul surprinzător 

din rezultatele descrise a fost importanța atribuită resursei umane în implementarea proiectului. 

Respondenții consideră factorii umani decisivi în procesul de absorbție dar se află într-o 

imposibilitate de a defini exact importanța auditorului financiar independent în absorbția 

fondurilor, inclusiv la nivelul celor 34% din respondenți ce au declarat că au ocupat funcții de 

management în perioada 2007-2013. Rezultatele studiului subliniază rolul auditorului în 

procesul de prevenire a neregulilor. Aceste rezultate evidențiază necesitatea de a analiza 

posibilitatea de a efectua misiuni de audit continuu, astfel încât beneficiarii să resimtă 

participarea integrală a acestora în procesul de absorbție. 

În finalul acestui capitol s-au punctat dependențele din cadrul politicii de coeziune 

create de Codul European de Conduită prin intermediul principiului parteneriatului și 

mecanismelor instituționalizate de multi-level governance. Principiul poate afecta pozitiv, prin 

acordul de parteneriat, cash-flow-ul proiectelor dar și în evitarea medierii între părțile acordului 

de parteneriat, mai ales pentru sume substanțiale ca cele din cazul proiectelor strategice. 

Un alt obiectiv al lucrării a fost analiza CAAT’s (tehnici de audit asistate de calculator), 

în vederea evaluării posibilelor avantaje pe care acestea ar putea să le aducă în cadrul misiunilor 

de audit financiar ale proiectelor finanțate european. Astfel, în capitolul trei al lucrării, 

“Utilizarea instrumentelor informatice în cadrul misiunilor de audit financiar în 

România”, s-a urmărit să se răspundă la întrebarea dacă utilizarea instrumentelor informatice 

poate crește performanța misiunii de audit și indirect a proiectului în sine. 

Utilizarea CAAT’s a fost încurajată de standardele internaționale de audit recente, dar 

și de studii ce au dovedit ca aceasta poate asigura creșterea eficienței și eficacității misiunilor 

de audit. Aceste standarde nu oferă și metodologiile necesare implicării CAAT’s în misiunile 

de audit, ceea ce oferă posibilități de cercetare pentru specialiștii în domeniu confruntați cu 

situații concrete. Înțelegerea mecanismelor ce împiedică creșterea numărului de utilizatori ai 

software-ului de audit poate determina diverse inițiative de facilitare a utilizării acestora. Una 

dintre premisele considerate importante în urma cercetărilor este existența unor sisteme 

contabile informatizate dar și efectuarea de misiuni de audit la clienți cu un volum ridicat de 

activitate și cu sisteme complexe. Studiul realizat ia în considerare posibilitatea de a utiliza 

misiuni de audit continuu pentru auditarea proiectelor finanțate european. S-a pornit de la 

ipoteza că astfel de misiuni ar putea rezolva necesitatea de a obține rezultate rapide, corecte și 

viabile pentru beneficiari dar și pentru Autoritățile de Management. O altă ipoteză a cercetării 



s-a referit la aspectul că orice utilizator va încerca aceste instrumente pentru a atinge obiective 

mai simple pentru ca ulterior să crească gradul de dificultate. 

În cadrul analizei efectuate în acest capitol s-au investigat gradul de utilizare a software-

ului de audit în diferitele faze ale misiunii de audit, dacă în diferitele faze ale misiunii se 

utilizează același instrument informatic și motivele pentru care se optează pentru aceste 

CAAT’s. Studiul calitativ a urmărit dacă auditorii financiari au realizat misiuni de audit ale 

proiectelor finanțate cu fonduri europene și care ar fi necesitatea de software de audit pe piața 

de servicii de audit financiar din România, inclusiv pentru misiunile de audit continuu. 

Cercetarea noastră a evidențiat că majoritatea utilizatorilor de instrumente informatice în cadrul 

misiunilor de audit apreciază ușurința în folosirea datelor, costul redus al aplicației, accesarea 

facilă a informațiilor în cadrul acesteia, posibilitățile multiple de gestionare a datelor și 

fiabilitatea aplicației. 

Cea mai importantă rezultantă a cercetării noastre a reprezentat-o necesitatea auditorilor 

de a dispune de soluții informatice adaptate la metodele și tehnicile de audit și legislației 

aplicabile misiunilor de audit financiar din România. 

Rezultatele acestor cercetări ne-au determinat ca în capitolul următor să analizăm 

comparativ caracteristicile a două aplicații – CAR și gA – în vederea evaluării în detaliu a 

beneficiilor și limitărilor pe care acestea le pot prezenta și a posibilităților de a fi utilizate în 

scopul creșterii eficienței misiunilor de audit financiar ale proiectelor finanțate european în 

România. 

În capitol patru al lucrării denumit “Rolul și posibilitățile de utilizare a 

instrumentelor informatice în misiunile de audit ale proiectelor finanțate european din 

România” s-a continuat în primă instanță analiza instrumentelor informatice pe care auditorii 

din România au declarat că le utilizează în baza rezultatelor studiului din capitolul anterior. 

Analiza a continuat prin investigarea modului de lucru a două instrumente informatice 

și a modalităților prin care acestea se pot utiliza în cadrul misiunilor de audit ale proiectelor 

finanțate cu fonduri europene. În urma acestui studiu s-a prezentat situația comparativă a 

intrărilor și ieșirilor specifice celor două instrumente și a utilitarelor disponibile auditorilor 

financiari în cadrul versiunilor testate.  

Un subcapitol a prezentat informații privind posibilitatea de a utiliza tehnologia Cloud 

în gestionarea electronică a documentației unui proiect finanțat cu fonduri europene și pentru 

care s-au identificat intrările și ieșirile ce pot fi folosite în cadrul tehnologiei Owncloud 8.0.16. 



Utilizând prototipul propus pentru gestionarea cu ajutorul acestei tehnologii, s-au descris 

beneficile și limitele acestuia.  

S-au evidențiat măsurile adoptate în cadrul procedural al Uniunii Europene și 

aplicabilitatea acestora la nivelul proiectelor implementate în România în vederea stabilirii 

posibilităților de reducere a cheltuielilor administrative la nivelul proiectelor folosind politica 

de e-coeziune. Rezultatele obținute în urma acestei analize s-au concretizat prin prezentarea 

dependențelor de tip cauză-efect aplicabile factorilor implicați în e-coeziune pentru perioada 

2007-2013 din România. S-au prezentat principalele dezvoltări realizate în cadrul aplicațiilor 

utilizate de statul român pentru respectarea politicii de e-coeziune, pentru care s-au menționat 

posibilitățile de utilizare a acestora în vederea limitării riscurilor de supra-încărcare a 

misiunilor de audit și a sistemului de monitorizare și control. 

Un alt obiectiv al acestui capitol a fost investigarea standardelor internaționale de audit 

utilizate în cadrul misiunilor de audit ale proiectelor finanțate cu fonduri europene în România 

pentru perioada 2007-2013 și s-au descris fazele prin care se poate indica migrarea către 

utilizarea CAAT’s în auditul proiectelor.   

Amenințările și provocările de pe piața serviciilor de audit tradițional sunt deja 

prezentate de literatura de specialitate iar posibilitatea de a oferi noi modalități de a analiză a 

activității entităților în timp rapid este facilitată de existența noilor tehnologii. S-a concluzionat 

că în cadrul pieței nu se regăsesc soluții dedicate misiunilor de audit ale fondurilor europene și 

că există condiții de realizare a unor astfel de misiuni, precum folosirea instrumentelor 

informatice în contabilitatea și managementul activităților, atât în sens general cât și în sens 

specific privind proiectele finanțate european. S-au urmărit: cercetarea literaturii referitoare la 

limitele adoptării asigurării continue (monitorizare și audit continuu) și barierile în adoptarea 

acestora, cum se poate utiliza tehnologia suport în astfel de misiuni dar și principalii factori de 

decizie în contextul acestor asigurări. S-a realizat un experiment bazat pe un interviu semi-

structurat cu auditori financiari, membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din România, 

format din 10 întrebări, pentru a obține opinia acestora privind posibilitatea de a implementa 

misiuni de audit continuu ale proiectelor finanțate european, impactul utilizării instrumentelor 

informatice în cadrul angajamentelor dar și motivația în a le utiliza în misiunile de audit. S-a 

testat schema logică ce ilustrează procesele contabile și de audit conform procedurilor de audit 

continuu, pe exemplul unei cereri de rambursare intermediare aferentă unui proiect cu finanțare 

europeană din România în perioada de absorbție 2007-2013. Barierile majore pe care studiul 



le-a observat în adoptarea misiunilor de audit continuu au fost, pe de o parte, perspectiva 

limitată a disponibilității acestor instrumente dar și lipsa persoanelor familiarizate cu acestea. 

S-a concluzionat că această schemă poate fi utilizată cu succes și în realitate și s-au 

obținut informații privind acțiunile care ar trebui să caracterizeze un prototip de instrument 

informatic dedicat misiunilor de audit ale fondurilor europene. Un alt rezultat al acestui capitol 

a fost descrierea etapelor misiunii de audit a proiectelor finanțate european și a fluxului 

financiar de certificare, aprobare, decontare și transfer al fondurilor europene propus pentru 

perioada de programare 2014-2020. 

Concluziile finale, contribuțiile proprii și perspectivele privind continuarea cercetărilor 

din cadrul tezei sunt prezentate distinct în ultimul capitol intitulat “Concluzii finale”. 

Rezultatele obținute în urma desfășurării acestei cercetări prezintă o importanță 

deosebită în domeniul selecției și utilizării CAAT’s în  misiunile de audit ale proiectelor 

finanțate european și în acțiunile de absorbție cu eficiență și eficacitate a fondurilor europene, 

ele putând fi considerate punctul de plecare în desfășurarea studiilor aprofundate care se vor 

derula în perioada următoare, în special pe fondul demarării procesului de absorbție pentru 

perioada 2014-2020 dar și a reglementărilor aplicabile auditorilor în această perioadă. 

 


