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REZUMAT 

 

Lucrarea este o cercetare într-un domeniu sensibil şi foarte important pentru toate 

ţările lumi, nivelul de trai depinzând de dezvoltarea economică, dezvoltare care este strâns 

legată de fenomenul corupţiei.  

Lucrarea este structurată pe cinci capitole, fiecare capitol abordând câte un element 

din modul de gestionare a angajării şi utizării resurselor financiare în instituţii publice 

privite prin prisma eficienţei utilizării banului public. 

În capitolul I s-a cercetat colectarea la nivel europen şi naţional şi modul în care 

unele ţării ale Europei au reuşit să realizeze o colectare mult mai mare decât România şi 

motodele prin care s-a realizat aceasta. Tot în acest capitol s-a cercetat modul în care sunt 

cheltuiţii banii publici şi modul prin care această risipă s-ar putea diminua. 

Capitolul al II-lea dezbate fenomenul corupţiei, fenomen care a cuprins un număr 

mare dintre statele lumii şi care nu a ocolit nici România. S-au cercetat formele de 

manifestare ale corupţiei şi s-au propus metode de diminuare a acesteia, metode ce 

trebuiesc aplicate de către instituţiile statului create cu atribuţii în acest domeniu.  

În capitolul al III-lea s-a cercetat unul din elementele generatoare de corupţie.  S-au 

cercetat modurile în care se desfăşoară achiziţiile publice, posibilităţile de fraudare şi s-au 

propus metode de contracarare, ca de exemplu, modificarea softului sistemului de achiziţii 

publice, prin eliminarea posibilităţii de contact între angajator şi operatorul economic. 

În capitolul al IV-lea am cercetat aporturile bugetare aduse de Parteneriatele 

Publice Private şi Fondurile Europene, modalitatea de creştere a acestora şi posibilităţile de 

fraudare, precum și contribuţia auditului la diminuarea fenomenului de corupţie. 

În capitolul al-V-lea s-a realizat o cercetare econometrica, cercetare care a întărit 

faptul că elementele analizate sunt cele care contribuie în cea mai mare măsură la risipirea 

şi fraudarea banului public. 
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