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REZUMAT 

U.E. este o construcție complexă, cu o dinamică accentuată, influențată de factori interni 
(evoluția populației; normele legislative; transparența instituțională, etc.) și externi (criza 
resurselor; schimbările climatice; terorismul, etc.), iar România este stat membru de la 1 
ianuarie 2007. Acest statut obligă țara la utilizarea oportunităților de dezvoltare socio-
economică și la minimizarea vulnerabilităților prin aplicarea politicilor coerente, corelate 
specificului țării și prin finanțarea europeană disponibilă.  

Lucrarea urmărește determinarea unei căi pragmatice de perfecționare a sistemului de auditare 
a Programelor comunitare din domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale finanțate din 
F.E.A.D.R. Prin cercetarea întreprinsă s-au descoperit o serie de nereguli repetitive ce pot fi 
categorisite drept generale și specifice.  

Se propun o serie de măsuri considerate utile în eficientizarea implementării programelor din 
fonduri nerambursabile și în creșterea absorbției acestor fonduri, precum: corelarea 
reglementărilor naționale cu cele europene; organizarea instituțională eficientă și 
corespunzătoare; creșterea responsabilităților în activitățile de control și audit intern; creșterea 
calității managementului instituțional.  

 

 


