
RAPORTUL

privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în 
Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul oficiului

(2017/C 417/03)

INTRODUCERE

1. Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (denumit în 
continuare „oficiul”), cu sediul la Riga, a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului (1). Sarcina principală a oficiului este de a furniza servicii de sprijin profesional și administrativ Organismului 
Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și, sub îndrumarea Consiliului 
autorităților de reglementare, să culeagă și să analizeze informații cu privire la comunicațiile electronice, precum și să 
disemineze în rândul autorităților naționale de reglementare cele mai bune practici de reglementare, precum abordările 
comune, metodologiile sau liniile directoare privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare al UE.

2. Tabelul conține cifre-cheie cu privire la oficiu (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la oficiu

2015 2016

Buget (în milioane de euro) (1) 4,0 4,2

Total personal la 31 decembrie (2) 26 27

(1) Cifrele privind bugetul sunt bazate pe creditele de plată.
(2) Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursa: Date furnizate de oficiu.

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și 
o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale oficiului. Acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4. Curtea a auditat următoarele:

(a) conturile oficiului, care cuprind situațiile financiare (3) și rapoartele privind execuția bugetară (4) pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
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(1) JO L 337, 18.12.2009, p. 1.
(2) Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile oficiului sunt disponibile pe site-ul acestuia: www.berec.europa.eu
(3) Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în 

structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.
(4) Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, 

precum și note explicative.

http://www.berec.europa.eu


Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5. În opinia Curții, conturile oficiului aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub 
toate aspectele semnificative, situația financiară a acestuia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în 
conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste 
norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 
sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu 
legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8. În conformitate cu articolele 310-325 din TFUE și cu regulamentul financiar al oficiului, conducerea este 
responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public 
acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această 
responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și 
pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de 
fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, 
operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. 
Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii 
oficiului.

9. În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității oficiului de a-și 
continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul 
contabil al continuității activității.

10. Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al 
oficiului.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11. Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor 
denaturări semnificative în cadrul conturilor oficiului și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și 
reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor 
autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un 
nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări 
semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt 
considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, 
influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.
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12. Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile 
prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt 
alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească 
denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din 
legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. 
Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea 
fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini 
proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea 
controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile 
utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării 
globale a conturilor.

13. În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de 
oficiu pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14. În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost 
suportate, înregistrate și acceptate. Examinarea acoperă toate categoriile de plăți, cu excepția plăților în avans, la 
momentul la care sunt efectuate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează 
justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar oficiul acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în 
avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15. La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit 
desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile oficiului, în conformitate cu prevederile 
articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (5).

16. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA LEGALITATEA ȘI REGULARITATEA OPERAȚIUNILOR

17. În martie 2016, oficiul a lansat o procedură de achiziții cu scopul de a semna un contract-cadru cu cele două școli 
internaționale existente în Riga pentru copiii membrilor personalului său. Deși caietul de sarcini al procedurii de achiziție 
prevedea faptul că oficiul urma să încheie un contract-cadru multiplu „în cascadă” cu doi operatori economici, criteriile de 
atribuire prevedeau că alegerea școlii urma să fie făcută de către părinți. În consecință, contractul-cadru în valoare de 
400 000 de euro semnat în iulie 2016 se bazează pe concepte contradictorii, ceea ce cauzează o insecuritate juridică pentru 
oficiu și pentru școli. Mai mult, în acest caz specific, nu era necesară încheierea unui contract-cadru.

18. În urma reclasificării, un membru al personalului a fost numit într-un grad mai ridicat direct în treapta 2, în loc de 
treapta 1, ceea ce contravine Statutului funcționarilor UE.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ ȘI LA PERFORMANȚĂ

19. În martie 2016, oficiul a semnat un contract în valoare de 60 000 de euro pentru furnizarea de servicii de sprijin 
profesional și de consultanță în domeniul resurselor umane. Procedura de achiziții a avut drept criteriu exclusiv prețul. 
Angajarea unui consultant fără a se lua în considerare competența și expertiza drept criteriu de atribuire nu asigură un 
raport optim cost-eficacitate.

ALTE OBSERVAȚII

20. În 2016, durata medie petrecută în serviciu în cadrul oficiului a fost de 2,58 ani, iar rotația personalului a înregistrat 
un nivel ridicat, de 25 %. Această situație afectează eficiența oficiului și prezintă riscuri pentru implementarea programelor 
sale de activitate. Un posibil motiv este coeficientul corector aplicat salariilor în statul gazdă (73 % la 1 iulie 2016).
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(5) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).



21. Regulamentul de înființare a oficiului nu prevede obligativitatea efectuării unor evaluări externe periodice cu privire 
la performanța acestuia. Oficiul ar trebui, împreună cu Comisia, să aibă în vedere comandarea unei astfel de evaluări cel 
puțin o dată la cinci ani, așa cum procedează majoritatea celorlalte agenții. În eventualitatea unei modificări viitoare 
a regulamentului de înființare, o astfel de cerință ar trebui introdusă.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

22. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în 
exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al 
Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 19 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte 
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ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul Observația Curții
Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată 
încă/nu se aplică)

2014

În bugetul pe 2014 al oficiului s-au prevăzut credite aferente 
contribuțiilor din partea autorităților naționale de reglementare din 
țările AELS (1) care au un statut de observator în cadrul oficiului. Cu 
toate acestea, în lipsa unor acorduri cu țările membre ale AELS, 
aceste contribuții nu au fost vărsate.

Nedemarată încă

2015

În 2013, oficiul a semnat un contract-cadru pentru o durată de 
patru ani având ca obiect prestarea unor servicii profesionale privind 
organizarea de evenimente. Nevoile oficiului în această privință au 
fost însă subevaluate, astfel încât valoarea maximă autorizată prin 
contract a fost atinsă în luna decembrie 2014. O procedură de 
achiziții pentru semnarea unui nou contract-cadru în acest sens 
a fost lansată abia în luna august 2015. Între timp, oficiul a făcut 
apel la același furnizor pentru aceste tipuri de servicii, prin 
intermediul unor bonuri de comandă sau al unor contracte cu 
valoare mică (proceduri de negociere) (2). Valoarea totală a serviciilor 
astfel achiziționate depășea pragul prevăzut (3). Ar fi trebuit să se 
recurgă la o procedură deschisă de achiziție publică, în cadrul căreia 
toți agenții economici interesați pot depune o ofertă.

Finalizată

2015

Raportul oficiului cu privire la execuția bugetară care a făcut 
obiectul auditului nu este atât de detaliat precum cele prezentate de 
majoritatea celorlalte agenții, ceea ce demonstrează nevoia unor 
orientări clare referitoare la raportarea bugetară de către agenții.

Finalizată

2015

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește 
titlul II (cheltuielile administrative), ridicându-se la 134 228 de euro, 
respectiv 44 % (2014: 91 757 de euro, respectiv 40 %). Reportările 
sunt legate în principal de prestarea unor servicii care se prelungesc 
dincolo de anul 2015.

Nu se aplică

(1) Asociația Europeană a Liberului Schimb.
(2) În cazul bonurilor de comandă și al contractelor cu valoare mică, normele în materie de achiziții limitează concurența la unul, 

respectiv, la trei ofertanți.
(3) Valoarea totală a contractelor semnate se ridică la aproximativ 80 000 de euro, în timp ce pragul specificat la articolul 137 din 

Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei este de 60 000 de euro.

6.12.2017 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 417/35



RĂSPUNSUL OFICIULUI OAREC

18. În statul membru gazdă Letonia nu există o școală europeană acreditată. Înființarea unei noi școli europene 
acreditate este un proces de lungă durată și între timp oficiul OAREC a semnat contracte directe cu școli care asigură 
învățământ în limbile engleză, franceză și germană ca limbă principală de predare, aceasta fiind o măsură provizorie menită 
să asigure școlarizarea internațională a copiilor membrilor personalului, în conformitate cu orientările Comisiei referitoare 
la politica de personal în agențiile europene de reglementare (1). Oficiul OAREC este de acord cu constatările auditorilor 
conform cărora utilizarea unor contracte-cadru de servicii nu este adecvată pentru situația de școlarizare a oficiului OAREC 
și va utiliza în viitor acorduri directe de servicii cu școlile fără o procedură de achiziții. Oficiul OAREC ar aprecia dacă 
orientările actualizate ale Comisiei ar lua în considerare caracterul specific al serviciilor de școlarizare.

19. În baza recomandărilor făcute de Comitetul comun de reclasificare și în baza fișelor tuturor membrilor personalului 
temporar eligibili pentru reclasificare, autoritatea împuternicită să facă numiri a adoptat lista membrilor personalului 
temporar reclasificați.

În plus, la propunerea directorului administrativ, autoritatea împuternicită să facă numiri a convenit, după o analiză atentă, 
să reclasifice titularul postului în treapta 2 a gradului superior, în loc de treapta 1, iar excepția ex ante a fost înregistrată 
conform reglementării referitoare la abaterile de la normele și procedurile financiare stabilite.

20. Oficiul OAREC este cu totul de acord cu observația legată de contractul-cadru de servicii în domeniul 
managementului resurselor umane. Executarea primului contract specific a scos deja în evidență unele dificultăți în legătură 
cu faptul că acordarea contractului s-a bazat exclusiv pe preț și nu pe calificarea profesională și pe experiența consultantului.

În deplin acord cu observațiile auditorilor, oficiul OAREC a reziliat contractul-cadru, urmând să adopte o strategie diferită 
pentru a obține serviciile necesare.

21. Oficiul OAREC recunoaște că nivelul ridicat al rotației personalului este un factor de risc, care a fost trecut în 
registrul riscurilor drept un risc semnificativ, ținând seama mai ales de dimensiunea mică a agenției, ceea ce face ca nivelul 
ridicat al rotației să aibă un impact negativ și mai pronunțat (oficiul OAREC este cea mai mică agenție descentralizată a UE).

Conducerea lucrează permanent la introducerea unor tehnici de diminuare a riscurilor, dar trebuie subliniat că unele 
elemente transversale structurale și externe care afectează rotația personalului nu se află sub controlul oficiului OAREC, 
întrucât își au originea în mediul profesional regional/local al oficiului OAREC.

Scăderea salarială netă recentă, rezultată ca urmare a scăderii constante a coeficientului corector pentru Letonia, a mărit 
factorul de risc.

Orice măsură luată sau planificată de oficiul OAREC pentru îmbunătățirea situației poate doar să diminueze riscul, însă 
pentru a aborda în mod corespunzător problema păstrării personalului, trebuie adoptată o intervenție externă, mai ales în 
legătură cu sistemul actual al coeficienților corectori.

22. Oficiul OAREC a colaborat cu Comisia pentru elaborarea raportului de evaluare prevăzut la articolul 25 din 
Regulamentul său de înființare și este dispus să colaboreze cu Comisia pentru evaluări viitoare. Oficiul OAREC se va 
conforma oricăror cerințe pe care le poate introduce legiuitorul în acest domeniu. Regulamentul de înființare a OAREC este 
în prezent în curs de revizuire, iar propunerea Comisiei conține o dispoziție specifică referitoare la evaluarea recurentă 
o dată la cinci ani. 
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(1) COM(2005) 5304


