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Cuvinte cheie
Guvernanţă şi control, control financiar, instituţii publice, descentralizare

economică, eficienţa instituţiilor publice, resurse economice, investiţíile străine directe,

riscurile auditului public, politică bugetară, creşterea economică, eficienţa utilizării

fondurilor publice, instrumente de management public, indicatori globali ai guvernanţei,

model de guvernanţă.

Rezumat

Locul şi rolul deosebit pe care îl are guvernanţa şi controlul financiar în instituţiile

publice pentru economiile tuturor ţărilor lumii a fost confirmat, de-a lungul timpului, de

realităţile economice, aceasta constituie baza şi catalizatorul autonomiei şi dezvoltării

economiei naţionale. În acest cadru, atenţia acordată delimitărilor conceptuale cu privire

la abordările utilizate în lucrare, este utilă atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic,

dar mai ales prin prisma analizelor statistico-economice efectuate în perioada cercetării,

ce depăşesc argumentaţiile pur tehnice.

Obiectivul principal al prezentei lucrări, este de a găsi un model de guvernanţă

optim pentru instituţiile publice din România, particularizând analiza efectuată pentru

Ministerul Finanţelor Publice. Fiecare capitol al prezentei lucrări de cercetare constituie o

pârghie pentru rezultatul final. Am abordat din diferite unghiuri, toţi factorii care pot

influenţa sistemul de guvernanţă. Rezultatele obţinute în urma acestui set de analize, a

fost comasat şi combinat pentru a crea un model de guvernanţă fiabil, potrivit stadiului

economic, politic şi social actual.

Obiectivul secundar al prezentei lucrări este analiza sistemelor de guvernanţă la

nivel mondial, a factorilor care influenţează sistemul de guvernanţă aplicat. Totodata am

luat în considerare faptul ca un sistem de guvernanţă foarte fiabil, nu este potrivit,

oricărei economii. Sistemulde guvernanţă trebuie să parcurgă o serie de etape pentru a

ajunge la modelul optim. Aceste etape conţin măsuri stricte de redresare, care trebuiesc

urmate întocmai, trebuiesc respectate atât principiile economice care le guverneaza cât şi

regulile stricte ce le definesc.
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Sensul conceptului de “guvernanţă şi control financiar” în contextul politico-

economic actual precum şi însemnătatea acestuia pentru instituţiile publice, generează

opţiuni fundamentale în proiectarea sistemelor administrative din sectorul public.

Contribuţia personală constă în prezentarea evoluţiei instituţiilor publice din

România pentru perioada 1996 – 2014, ilustrarea succintă a sistemelor de administraţie

publică şi sistemelor financiare utilizate în principalele ţări occidentale. Investigarea

sistemelor de guvernanţă aplicate în diferite ţări a constituit o utilă şi valoroasă bază de

informaţii, evidenţiind o diversitate de structuri, funcţii, principii, sisteme şi modele cu

privire la instituţiile publice. Valorificând experienţele pozitive ale ţărilor europene dar şi

contextul economic, politic, social, cultural şi istoric actual din ţara noastră am propus

principalele direcţii de acţiune pentru sistemul de guvernanţă potrivit.

Analiza sistemului de guvernanţă aplicat în Ministerului Finanţelor Publice din

România pentru perioada 1996 - 2014, atât din perspectiva cadrului economic, legislativ

şi instituţional, cât şi a impactului efectiv asupra economiei naţionale a reliefat procesul

de reformă în care acestea se află în prezent, scoţând în evidenţă crearea unei baze de

venituri fiscale stabile şi susţinute. Luând în considerare efectele inflaţiei şi ale declinului

economic dar şi gradul de autonomie crescut, trebuie remodelat atât sistemul de

transferuri de la bugetul central, precum şi unele disfuncţionalităţi ale noului sistem ,

apărute odată cu descentralizarea fiscală.

Analiza capacităţii de guvernanţă a instituţiilor publice, în contextul legislativ

adoptat după 1996, stadiul dezvoltării economico-sociale şi principalii indicatori

economico-financiari determinaţi pe baza execuţiei bugetare în anii 2012-2014, sunt

elemente determinante pentru evaluarea sistemului de guvernanţă din Ministerul

Finanţelor Publice. Compararea bugetelor din statele Uniunii Europene evidenţiază

situaţia economică nu tocmai bună, de la nivleul unităţilor administrativ-teritoriale, care

şi-a pus amprenta pe posibilitatea instituţiilor bugetare, la toate nivelurile, de a genera şi

colecta venituri.

Obiectul principal al primului capitol din această cercetăre, capitol intitulat

„Prezentarea generală a instituţiilor publice şi importanţa acestora pe plan naţional şi

internaţional”, a fost prezentarea instituţiile publice şi a importanţei acestora. Pentru

aceasta am abordat caracteristicile generale şi funcţiile deţinute de instituţiile publice în
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cadrul unui stat de drept. Diversitatea funcţiilor deţinute de instituţia publică, denotă

varietatea şi complexitatea atribuţiilor şi responsabilităţilor îndeplinite de acestea.

Abordarea teoretică a vizat cu preponderenţă rolul autorităţilor administrative în ceea ce

priveşte buna desfăşurare a activităţii instituţiilor publice. Principiile ce guvernează acest

domeniu de activitate, îşi lasă deasemenea o amprentă vizibilă în eficienţa conturată de

implementarea diferitelor strategii moderne în deservirea interesului public şi a binelui

comun, în mod dezinteresat, în mod regulat şi continuu.

Un alt obiectiv principal al acestui capitol constă în studierea principalelor

caracteristici ale instituţiilor publice, a cadrului legislativ care reglementează activitatea

acestora precum şi a principiilor care guvernează buna lor desfăşurare. Principiul

autonomiei conferă dreptul si capacitatea a a autorităţilor instituţiei publice de a rezolva şi

de a gestiona, potrivit legii. Principiul descentralizării denotă tendinţa statului modern de

renunţare treptată la prestarea serviciilor publice în regim centralizat, în favoarea

înfiinţării stabilimentelor publice, sau a prestării lor de către persoane private -

stabilimentele de utilitate publică. Descentralizarea reprezintă cel mai important principiu

urmărit în sistemele de guvernanţă din domeniul public şi implică un sistem de organizare

administrativă care permite colectivităţilor umane sau serviciilor publice să se

administreze ele însele, sub controlul statului, care le conferă personalitate juridică, le

permite constituirea unor autorităţi proprii şi le dotează cu resursele necesare.

Descentralizarea este transferul deciziei şi a acţiunii administrative de la nivelul instituţiei

centrale la nivelul autorităţilor publice din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.

Scopul secundar al acestui capitol a fost analiza transferului de

competenţe.Acesta se face concomitent cu asigurarea resurselor necesare exercitării

transferului. În furnizarea serviciilor publice descentralizate, autorităţile instituţiei publice

sunt obligate să îndeplinească standardele de calitate, în condiţiile legii. Acestea cuprind

mai multe etape subordonate concomitent descentralizării serviciilor publice. Tot în acest

capitol am analizat calitatea serviciilor publice prestate în cele trei categorii de instituţii

publice şi anume: autorităţi ale instituţiei publice, instituţiile publice şi regiile autonome

de interes public. Am abordat deasemenea influenţa cooperării transfrontaliere asupra

sistemelor de guvernanţă adoptate de statele Uniunii Europene.
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Contribuţiile proprii din acest capitol constau în analiza instituţiilor publice

lamodul general, funcţiile acesteia dar şi rolul important ce îl deţin pentru strategiile

adoptate de economiile emergente.

În cel de-al doilea capitol intitulat „Studiu privind îmbunătăţirea transparenţei

raportărilor financiar-contabile”, am efectuat cercetări asupra practicilor de contabilitate

si audit din sectorul public.

Obiectivul principal al acestui capitol este de a analiza corecta aplicare a

Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public - International Public

Sector Accounting Standards – IPSAS. Pentru aceasta am analizat un studiu efectuat de

KPMG şi ASE Bucureşti referitor la nivelul de pregătire a personalului din instituţiile

publice din România precum şi nivelul de înţelegere a IPSAS –urilor. Am constatat că

95% din entităţile analizate consideră că este foarte important să consulte cetăţenii în

privinţa acţiunilor desfăşurate şi doar 50% din personalul activ, este bine sau foarte bine

pregătit. Am observat deasemenea cu îngrijorare că doar 74% consideră că aplicarea

IPSAS va duce la creşterea relevanţei şi transparenţei raportării instituţiilor instituţiilor

publice. Gradul de transparenţă în aplicarea IPSAS au condus la îmbunătăţirea continuă a

calităţii situaţiilor financiare ale instituţiilor publice pentru a furniza informaţii relevante,

credibile şi, totodată, pentru a asigura comparabilitatea între perioadele de raportare.

Totdată modul în care sunt adoptate IPSAS, conduc la formarea a patru categorii de state,

relevant fiind faptul ca doar 15 ţări din Uniunea Europeana aplică corect şi eficient

standardele de contabilitate internaţionale.

Obiectivul secundar urmărit în cel de-al doilea capitol a fost urmărirea situaţiei

ţării noastre în ceea ce priveşte iniţierea în corelarea contabilităţii din instituţiile publice

cu IPSAS.

Contribuţii proprii. Pentru a înţelege nivelul implementării acestora, am efectuat

un sondaj în rândul funcţionarilor publici din primăriile din cele 219 oraşe şi 99 municipii

din ţara noastră utilizând un chestionar compus din 21 întrebări dintre care 13 specifice

cercetării. Timp de o săptămână acest chestionar a fost distribuit prin email. Am primit un

total de 78 răspunsuri dintre care doar 74 utilizabile. Experienţa profesională de peste 15

– 20  ani, a atins un procent de 59%.  Deşi Guvernul României prin semnarea

Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă s-a angajat să crească accesul public la datele
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deschise, să îmbunătăţească furnizarea de servicii publice în format electronic şi să

crească gradul de participare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor în domeniul

public, lucrurile au evoluat foarte greu. Această afirmaţie este argumentată de faptul că

doar 50% din instituţiile analizate au desemnat o persoană responsabilă cu publicarea

informaţiilor şi doar 45% au identificat setul de documente disponibile pentru a fi afişat

în format deschis. Constatările noastre pot indica o lipsă a presiunii pentru aceste entităţi

de a publica astfel de informaţii pe site-urile proprii. 62% din respondenţi au fost deacord

cu faptul că indicatorii de performanţă non-financiari au devenit un punct central de

atenţie în ultima vreme atât în instituţiile publice, cât şi în cele private însă cu toate

acestea doar 1% din specialiştii contabili au noţiuni temeinice privind IPSAS iar 14% nici

nu au auzit despre aceste reglementări contabile. Ceea ce accentuează motivul îngrijorării

noastre este şi rezultatul următoarei întrebărri din chestionarul nostru conform căruia doar

29% din respondenţi sunt dispuşi să urmeze cursuri de instruire şi doar 19% sunt

interesaţi de materiale de studiu pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate din

sectorul Public.

Totuşi respondenţii au considerat că aplicarea potenţială a IPSAS în entităţile

publice din România ar conduce în primul rând la creşterea credibilităţii şi transparenţei

raportărilor acestora, în timp ce sporirea responsabilităţii referitoare la costuri şi

performanţa financiară şi îmbunătăţirea comparabilităţii raportărilor au fost văzute ca

beneficii adiţionale. Ultima întrebare a chestionarului, a urmărit opinia respondenţilor în

ceea ce priveşte impactul perceput de IPSAS asupra sistemului de raportare curent. În

acest caz răspunsurile au fost satisfăcătoare marea majoritate a persoanelor chestionate

fiind deacord cu rezultatele ce ar putea fi obşinute în urma aplicării IPSAS: creşterea

relevantă a transparenţei în raportarea publică, generarea de schimbări benefice în

sistemul curent de raportare a instituţiei publice.

În cel de-al treilea capitol intitulat „Influenţa investiţiilor străine directe asupra

politicii de guvernanţă şi control în sistemul public” am subliniat atât importanţa

investiţiilor străine directe cât şi influenţa acestora asupra activităţii instituţiilor publice.

Obiectivul principal al acestui capitol este de a sublinia faptul că organele de stat

trebuie să stimuleze investitorii străini, legislaţia trebuie să fie favorabilă mediului de

afaceri deoarece ISD au un impact profund şi asupra activităţii instituţiilor publice. Un
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stat înregistrează ISD atunci când oferă prin reglementările legislative „avantaje” ce pot fi

valorificate cu rentabilitate mai mare în afara graniţelor naţionale, decizia de a investi

într-o anumită ţară bazându-se pe o analiză amănunţită a factorilor locali (avantaje de

localizare), corelaţi cu necesităţile de rentabilitate ale agenţilor economici şi mărimea

(intensitatea) riscului aferent operării într-un mediu străin. Ponderea fiecărui factor în

stabilirea deciziei de a investi depinde de motivaţia investitorului străin care, în contextul

actual, al economiei de piaţă globale, în care orice avantaj propriu se poate eroda foarte

rapid, capătă o semnificaţie deosebită.

Obiectivul secundar din acest capitol a constat în analizarea celor patru tipuri de

investiţii străine directe şi anume: ISD de valorificare a resurselor ţării gazdă, ISD de

valorificare a pieţelor, ISD de valorificare a activelor strategice şi ISD de eficienţă,

prezintă un real interes pentru economiile dezvoltate, efectele acestora răsfrângându-se şi

asupra instituţiilor publice.

Contribuţiile proprii din acest capitol se reflectă prin analiza datele publicate de

West Investment Report pentru opt state vecine României şi calcularea Indicele

Competitivităţii Globale. Am constatat ca doar câteva state din aceasta regiune  au

înregistrat progrese notabile. Pe primul loc s-a situat Estonia cu un stoc ISD de 7059

€/locuitor (locul 25 la nivel mondial) şi un indice al competitivităţii globale de 5,12,

urmată de Cehia cu un stoc ISD în valoare de 6015 €/locuitor. România se situează pe

ultimul loc în ceea ce priveşte ISD din Europa Centrală şi de Est (CEE) cu doar 806

€/locuitor şi un indice al competitivităţii de 4,02. La nivel mondial ţara noastră se

situează pe locul 68 reuţind să depăşească doar Bulgaria dintre statele est-europene.

Fiecare din cele patru tipuri de ISD se regăsesc în funcţie de motivaţia investiţiei

precum şi de atributele esenţiale ale ţării gazdă. Mărimea pieţei (market-seeking) şi costul

factorilor de producţie (efficiency-seeking) sunt principalele motivaţii ale companiilor

multinaţionale de a investii în Europa Centrală şi de Est, o importanţă din ce în ce mai

mare este acordată mediului economic şi politic (stabil), calităţii instituţiilor

guvernamentale, sistemului juridic (stabil şi transparent), nivelului de acces la informaţii

şi gradului de dezvoltare al infrastructurii (de transport, de comunicaţii etc.). Analizând

contribuţiile potenţiale, pozitive şi negative, ale ISD asupra economiei receptoare,

Dunning sublinia faptul că raportul între costurile şi beneficiile fiecărui tip de contribuţii
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variază în funcţie de tipul, vârsta şi naţionalitatea investiţiei străine directe depinzând, de

asemenea, şi de caracteristicile ţării gazdă şi, în special, de politicile guvernamentale.

Prin intermediul unei analize comparative, am stabilit care sunt avantajele dar şi

dezavantajele influxurilor de ISD. În ceea ce priveşte politicile care favorizează atragerea

de ISD, maximizarea efectelor potenţial benefice şi diminuarea „costurilor” asociate

investiţiilor străine directe depind, în mare măsură, de condiţiile concrete existente în ţara

de implantare şi, în principal, de politicile guvernamentale aplicate care pot favoriza

manifestarea unora sau altora dintre contribuţiile ISD, influenţând, în acelaşi timp,

cantitatea şi calitatea influxurilor de capital străin.

În capitolul 4, „Abordarea teoretico-metodologică a sistemului de control al

resurselor financiare la instituţiile publice” am abordat pentru început etapele parcurse în

dezvoltarea controlului financiar. La nivel global, controlul reprezintă o examinare

profesională ce vizează sistemele de informare. Efectuarea controlului financiar în

instituţiile publice are în vedere: principiul integralităţii, principiul realităţii informaţiilor

şi principiul corectei înregistrări în contabilitate şi prezentarea operaţiilor în conturile

corespunzătoare.

Obiectivul principal al acestui capitol este de a reliefa importanţa controlului

financiar în instituţiile publice, precum şi efectele pozitive pe care le generează.

Influenţele controlului financiar se reflectă atât la nivel economic cât şi la nivel social.

Totodată, persoanele care realizează controlul trebuie să dea dovadă de credibilitate,

professionalism, confidenţialitate, comportament deontologic şi calitate a serviciilor

prestate.

Obiectivul secundar urmărit în acest capitol a fost analizarea în detaliu a

desfăşurării controlului financiar în instituţiile publice.

Contribuţia proprie a constat în analiza, procedurii efectuării controlului fiscal

pentru instituţiile publice. De asemenea, am verificat respectarea funcţiilor controlului

financiar pentru organismele analizate. Controlul financiar este deosebit de important

pentru corectitudinea şi transparenţa situaţiilor financiare.

Capitolul 5, intitulat “Organizarea sistemului de control financiar în cadrul

Ministerul Finanţelor Publice” am analizat modalităţile standard de efectuare a
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controlului financiar în instituţiile publice, exemplificând pe Ministerul Finanţelor

Publice, am stabilit competenţele şi atribuţiile instituţiilor publice în cadrul unui control.

Obiectivul principal al acestui capitol este de a analiza modul de organizare şi

funcţionare a departamentului financiar-contabil în instituţiile publice obiectivele

urmărite precum şi atribuţiile personalului. Direcţiile de control financiar din cadrul

Ministerului Finanţelor Publice conţin structure complexe şi reguli stricte cu privire la

desfăşurarea activităţii.

Obiectivul secundar al acestui studiu a fost urmărirea eficienţei în instituţiile

publice analizate. Pentru aceasta am avut în vedere cele două elemente definitorii:

performanţele şi efectele maxime ale unei activităţi în raport cu resursele alocate sau

consumate. Pornind de la raportul dintre efecte şi eforturile depuse pentru realizarea

acestora am calculat eficienţa economică a MFP, am analizat efectul şi efortul economic,

mărimea rezultatelor care se obţin, la o unitate de cheltuială, de efort, mărimea

cheltuielilor ce revin la o unitate fizică sau valorică de efect, indicatorii de structură şi

indicatorii de eficienţă. În analiza efectuată, am avut în vedere atât criteriul maximizării

efectelor cât şi criteriul minimizării cheltuielilor. Am utilizat conceptul de optimitate al

lui Pareto, în analiza eficienţei alocative a resurselor ţinând cont de tehnica, schimbul de

informaţii şi omniprezenţa eficienţei.

Contribuţiile proprii în acest capitol constau în măsurarea eficienţei economice

din cadrul MFP, fapt realizat prin calcularea indicatorilor analitici structuraţi pe tipuri de

activitate, a indicatorilor sintetici structuraţi pe sisteme şi subsisteme şi a indicatorilor

statici şi indicatorii dinamici. Pentru relevanţa studiului efectuat, am considerat necesară

realizarea unei analize SWOT a eficienţei activităţii în cadrul MFP. Am încheiat acest

capitol cu analiza legăturii dintre domeniul public al Ministerului Finanţelor Publice şi

nivelul riscurilor în auditul public intern.

Pentru tratarea statistică a informaţiilor analizate am utilizat analiză statistică pe

baza procedeului existenţei legăturii dintre variabile cu ajutorul funcţiei χ2 si a intensităţii

legăturii existente cu ajutorul coeficientului de asociere al lui Pearson, notat C. Astfel am

determinat existenţa legăturii dintre domeniile auditate (variabila X) şi nivelul riscurilor

(variabila Y). Utilizând această tehnică de cercetare, mi-am propus să demonstrez

utilitatea aplicării metodelor şi tehnicilor de cercetare statistică în practica auditului
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public intern. Metoda de cercetare utilizată la realizarea acestui demers a avut la bază

următoarele etape: stabilirea obiectivelor şi a ipotezelor; cercetarea cantitativă empirică

pe baza ipotezelor formulate; analiza rezultatelor pe baza metodelor şi tehnicilor de

analiză statistică; stabilirea concluziilor şi comunicarea/diseminarea acestora, privind

susţinerea sau infirmarea ipoteze lor.

Argumentul acestui demers ştiinţific îl reprezintă noua perspectivă în evaluarea

obiectivelor în cadrul planificării auditului public intern sau testarea obiectelor auditabile

în cadrul acţiunilor de audit, menită să asigure performanţa auditului şi să aducă

plusvaloare entităţii publice. Determinarea existenţei legăturii dintre domeniile auditate şi

nivelul riscurilor s-a realizat pe baza calculului distanţei dintre distribuţia riscurilor pe

departamentele auditate şi frecvenţa absolută şi pe baza variabilei de probabilitate . Din

analiza efectuată a rezultat că există o legătură între nivelul riscurilor şi departamentele

auditabile, dată de legea de probabilitate χ2 , pentru χ2 = 4.53 χ2 > 0 legătura existentă

este de intensitate slabă, prin apartenenţa lui C = 0,06, la intervalul C ϵ (0; 0,3). Putem

afirma deci, că auditul public intern contribuie la depistarea cauzelor generatoare de

riscuri şi la înlăturarea lor prin recomandările auditorului şi conduce nemijlocit la

ridicarea gradului de asigurare a managementului, îmbunătăţirea managementului

riscurilor şi atingerea obiectivelor entităţii publice prin utilizarea eficientă, eficace şi

economică a resurselor. Prin urmare, utilizarea acestui procedeu de analiză statistică

contribuie la dezvoltarea performanţei auditului public intern.

Ultimul capitol intitulat „Model de guvernanţă propus pentru instituţiile publice

din România, în contextul economic actual, model adaptat pentru Ministerul Finanţelor

Publice” a comasat toate informaţiile colectate şi prelucrate în capitolele anterioare pentru

a stabili şi calcula indicatorii guvernanţei întâlnite în Ministerul Finanţelor Publice şi

pentru a măsura indicatorii agregaţi.

Obiectivul principal al acestui capitol este de a propune un model de guvernanţă

pentru instituţiile publice româneşti în urma analizei celor şase indicatori agregaţi:

participarea şi răspunderea (Voice and Accountability), stabilitatea politică şi absenţa

violenţei şi terorismului (Political Stability and Absence of Violence/Terrorism),

eficacitatea guvernării (Government Effectiveness), calitatea reglementărilor (Regulatory
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Quality), efectele statului de drept (Rule of Law) şi controlul corupţiei (Control of

Corruption).

Obiectivul secundar a constat în analizarea celor şase indicatori la nivel mondial

pentru intervalul 1996-2014. Am constatat astfel că Ministerul Finanţelor publice din

România parcurge un traseu foarte sinuos în ceea ce priveşte calitatea guvernanţei.

Pentru a analiza cei şase indicatori, am efectuat o cercetare statistică, numărul

statelor incluse în cercetare a variind între 178 pentru perioada 1997 - 1998, 175 pentru

perioada 2000 - 2001, 212 pentru perioada 1996 – 2006 ajungând la cifra de 215 în

2014. De asemenea, numărul surselor folosite în prezenta cercetare a variat de-a lungul

timpului.

Contribuţia personală a constat în primă fază în identificarea variabilele de

interes pentru care am fost disponibile surse de colectare a datelor. Aceste variabile le-

am grupat pe şase categorii de indicatori (şase dimensiuni prezentate in teză) şi le-am

convertit pe o scală de la 0 la 1. Am folosit apoi ca şi instrument statistic modelul

componentelor latente. Am presupus că fiecare sursă de date îmi transmite o măsură

imperfectă despre o componentă latentă a guvernanţei, măsură pe care trebuie să o

identific după ce extrag perturbaţiile. Estimarea guvernanţei din Ministerele Finaţelor

Publice pentru statele analizate, am efectuat-o folosind o medie ponderată a scorurilor

recalculate pentru fiecare ţară. Am observat că ponderile sunt cu atât mai mari cu cât

variaţia erorii sursei este mai mică. Pe parcursul studiului efectuat, am constatat şi o

serie de limitări ale Worldwide Guvernance Indicators – WGI, limitări ce pot fi

eliminitate parţial dacă în analiza noastră luăm în calcul şi validitatea de construct,

modul în care am făcut operaţionalizarea conceptului pe care ne propunem să-l măsurăm

în cazul nostru guvernanţa.

Analizând datele pe baza rapoatelor efectuate de The Wold Bank, am studiat

fiecare indicator agregat în parte împreună cu componentele lor atât pentru Ministerul

Finanţelor Publice în particular, cât şi comparativ cu Ministerele Finanţelor din cele mai

importante state ale lumii.

Concluzionând, am prezentat în cele din urmă nivelul indicatorilor agregaţi

pentru perioada 1998 – 2014, observând ca deşi pe parcursul acestui interval sunt

înregistrate fluctuaţii valorice, per ansamblu nivelul acestora nu s-a modificat
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semnificativ, ceea ce înseamnă că nu au fost efectuate progrese semnificative în ceea ce

priveşte guvernanţa din instituţiile publice româneşti.

Având în vedere analiza efectuată în cadrul acestui capitol precum şi cursul

sinuos pe care-l parcurg sistemele de guvernanţă aplicate în instituţile noastre publice,

am propus utilizarea sistemului de guvernanţă multi-level în instituţiile publice din

România. Analizând atât situaţia economică actuală cât modelele de guvernanţă

aplicabile într-un sistem fiabil şi eficient, am considerat că sistemul de guvernanţă multi-

level reprezintă soluţia ideală pentru economia românească.


